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Drodzy Państwo!
Na początku chciałbym odwrócić uwagę 

od naszego papierowego Forum Narzędzio-
wego na rzecz jego internetowego odpo-
wiednika, w którym pojawiła się zakładka 
„Archiwum”. Owo archiwum, to komplet 
dotąd wydanych numerów w formacie PDF. 
Dostępne są dla wszystkich, za darmo. Cho-
dziło nam o to, by obecni profesjonaliści, jak 
i przyszli, a teraźniejsi studenci, mogli znaleźć 
wiarygodne źródło informacji o stanie techni-
ki w polskich i światowych narzędziowniach. 
Dziesięć lat historii w technice konstrukcji 
obrabiarek to dużo, ale ponieważ część ra-
portów publikujemy co 2 lata – warto sięgać 
do starszych numerów, by zobaczyć co jest 
dostępne na Polskim rynku. Targi branżowe 
pokazują coraz mniej obrabiarek, więc nasze 
zbiorcze zestawienia, nazwane raportami 
zyskują na znaczeniu. Dużą część maszyn 
można będzie niedługo zobaczyć już tylko na 
ulotkach. Nie każdego producenta czy impor-
tera bowiem dziś stać na udział w targach czy 
na nieco tańszą w dłuższym przedziale czasu 
wersję pokazu - własny „showroom”. Tak jak 
sprzedawcy materiałów czy usług jakoś dają 
sobie obecnie w kryzysie radę, szczególnie je-
żeli eksportują swoje produkty, tak importerzy 
obrabiarek i innych dóbr inwestycyjnych mają 
się niezbyt dobrze. 

Wracając z archiwum do teraźniejszo-
ści - w numerze prezentujemy 3 raporty –  
o szlifierkach na płasko, tokarkach i frezarkach 
do grafitu. Jest też kilka relacji z imprez targo-
wych branży narzędziowej i obrabiarkowej. 
Nie możemy jednak opisywać ich wszystkich 
zbyt szczegółowo, bo wobec natłoku wystaw, 
nasz kwartalnik z nazwą Forum Narzędzio-
we OBERON musiałby się przemianować na  
Forum Targowe. Tematyka ostatnich okładek, 
gdzie obecny jest jak nie Toolex, to Plastpol, 
pokazuje, że jest w tym, co piszę o Forum  
„Targowym” coś prawdziwego. A po co zmie-
niać tytuł po dziesięciu latach jego wydawa-
nia? Lepiej dopilnujmy treści, aby i narzę-
dziowcy, i „obrabiarkowcy” znaleźli coś do 
przemyśleń i dyskusji.

Najważniejszą sprawę poruszam jednak 
na końcu tej notatki. Życzę pogodnych, spo-
kojnych świąt Bożego Narodzenia, przepeł-
nionych radością z narodzin Zbawiciela. Życzę 
również szampańskiej zabawy sylwestrowej, 
która ma nas wprowadzić w dobry Nowy Rok 
2010.
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POSIADAMY ISO 9001:2008

Dnia 24 listopada 2009r. nasza firma  
pomyślnie przeszła audit odnowieniowy systemu 
zarządzania jakością, przeprowadzony przez 
Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków 
S.A. Audit potwierdził całkowitą zgodność 
funkcjonującego w firmie systemu zarządzania 
jakością z normą ISO 9001:2008.Pragniemy 
nadmienić, że certyfikacja na zgodność  
z ISO 9001:2008 powinna być wydawana 
wyłącznie po oficjalnej publikacji ISO 9001:2008, 
która miała miejsce przed końcem 2008r. 
Rok po jej opublikowaniu wszystkie wydane 
akredytowane certyfikaty powinny potwierdzać 
zgodność systemu zarządzania jakością  
z wymaganiami ISO 9001:2008. W 2009r. 
Oberon obchodził 10-lecie przyznania pierwszego 
certyfikatu. Pierwsze jego wydanie miało 
miejsce 07-10-1999r. Stwierdzono wówczas 
zgodność z wymaganiami ISO 9001:2000, 
która corocznie była badana  i pomyślnie 
przechodziła kolejne audity przeprowadzane 
przez Biuro Certyfikacyjne. Certyfikat na zgodność  
z wymaganiami ISO 9001:2000 jest jeszcze ważny 
do 08-12-2009r. 

BLECH POLSKA 2009

Druga edycja imprezy BLECH Polska, Targów 
Technologii Obróbki Blach, odbyła się w dniach 
27 – 29 października 2009 w Kielcach. Kielce  
i województwo świętokrzyskie region,  
w którym skupia się produkcja i obróbka blach  
w Polsce; siedziby swe ma tu wiele odlewni oraz 
zakładów produkcji stali i półproduktów.

BLECH Polska 2009 to ważne wydarzenie 
dla wszystkich firm zajmujących się produkcją, 
obróbką i dystrybucją blach, ale jego formu-
ła – co 2 lata, podoba mi się jako wystawcy, bo  
generuje mniejsze koszty. Jednak znając klientów, 
zmiany lokalizacji i terminów, formuła biennale 
a nie corocznej wystawy nie wróżą w polskich 
warunkach powodzenia. To co się sprawdziło w 
warunkach niemieckich, gdzie hannoverski Euro-
Blech jest cenioną imprezą, może nie mieć szansy 
rozwinąć się w Polsce, bo już i Kraków i Sosnowiec 
postanowiły robić imprezy o obróbce blach, ale 
corocznie. I będą się starały pozbyć konkurenta, 
póki cierpi na małą popularność.

Ze swej strony dziękujemy za zaproszenie  
i mam nadzieję, że mimo kryzysu wystawa Blech 
Polska „przegryzie się” i będzie obecna na na-
szym rynku targowym.

BLACH TECH EXPO

2. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania 
Blach to odpowiedź Targów Krakowskich na 
wystawy w Kielcach i Sosnowcu. Z dobrą ceną  
210 PLN/m2 powierzchni zabudowanej mają te 
targi szansę zaistnieć na mapie imprez targo-
wych Polski południowej. Tylko termin 27-29 IV 
2010 trochę koliduje ze „świętami majowymi”, 
ale 30 IV to piątek i zostanie zatem nieco czasu 
na powrót do domu.

ARCHIWUM KOMPLETNE !

Z przyjemnością informujemy, że wy-
konaliśmy coś jeszcze dla naszych klientów 
– uruchomiona jest strona internetowa za-
wierająca kopie elektroniczne wszystkich 
numerów Forum narzędziowego OBERON.  
Wszystkie numery są dostępne do pobrania 
bezpłatnie jako dokumenty pdf. To taki uśmiech  
w Waszą, klienci stronę z okazji 10-lecia wyda-
wania Forum. Wystarczy kliknąć na wybraną 
okładkę i otworzy się elektroniczna kopia nasze-
go magazynu, choćby i sprzed kilku lat.

SYMPOZJUM HAAS

4 paździenika 2009 odbyło się Sym-
pozjum organizowane w Centrum Edu-
kacji Technicznej HAAS (HTEC) na Po-
litechnice Krakowskiej. Podczas spo-
tkania w Instytucie Technologii Maszyn  

i Automatyzacji Produkcji zaprezentowano 
obrabiarki:

- pionowe centrum obróbcze CNC-VF-1
- tokarkę CNC-TL-1HTEC
Dziękujemy firmie Abplanalp za za-

proszenie, także na drzwi otwarte HAAS  
(26 listopada i 16 grudnia). 

WIELKIE DMG

Przyzwyczajony jestem do widoku maszyn 
DMG w narzędziowniach, ale z reguły typu 
60, czy 100, czyli z przesuwami 600 czy 1000 
mm w osi X. Z tym większym zainteresowa-
niem przeczytałem o prezentowanych na EMO  
w Mediolanie (05-10.10.2009) typoszeregu 
większych obrabiarek DMF linear, których roz-
miary zaczynają się od stołów 180 aż do przy-
gotowywanych do pokazu w roku 2010 długości 
500 (czyli 5000mm). Będąc pod wrażeniem 
DMF linear 500 o wymiarach obróbkowych 
x/y/x 5000/1100/900 mm czekam na koniec 
recesji. Może ta obrabiarka pojawi się także  
w Polsce. Tak długie centrum może służyć nie tyl-
ko do samej obróbki długich detali, ale i do pracy 
z wewnętrzną przegrodą. Możliwe jest wtedy 
zakładanie detalu na jednej stronie obrabiar-
ki, kiedy ona pracuje na przeciwległym końcu.  
Tylko pytanie, kiedy te dobre czasy nadejdą, kie-
dy ładować będziemy maszynę podczas jej pra-
cy. Maszyny DMF są do obejrzenia tak na wy-
branych targach branżowych, jak i w centrach 
technologiczno – szkoleniowych DMG.

STEELMET 2009 i inne

Bardzo aktywne jesienią centrum targowe 
EXPO-SILESIA zorganizowało nie tylko targi  
TOOLEX we wrześniu ale i 20-22 X 2009  
Międzynarodowe Targi Metali i Stali. Firmowa-
ne m.in. przez Polską Unię Dystrybutorów Stali 
(PUDS) zebrały duże grono wystawców (ponad 
100 firm).

Międzynarodowe Targi Metali i Stali dotyczy-

Krótko
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ły nie tyle branży narzędziowej, ale ogólnie 
pojmowanych materiałów konstrukcyjnych, 
stąd pod hasłem „Sosnowiec Łączy” łączono 
nie tylko biznes z biznesem ale i inne imprezy 
targowe. Równolegle odbywały się – 3. Mię-
dzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni  
SURFPROTECT i Targi Eksploatacji Maszyn i Urzą-
dzeń Spawalniczych SilesiaWELDING.

Świadkami tego wydarzenia podczas trzech 
dni trwania imprezy było około 3700 profesjona-
listów. Jakby tego było mało, 18 – 20 XI odbyły się 
w śląskim centrum targowym imprezy bardziej 
wypełniające ExpoSilesia; RUBPLAST EXPO 2009 
– Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy,  
WIRTOTECHNOLOGIA 2009 – Międzynaro-
dowe Tragi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji 
Procesów, HAP – Targi Hydrauliki, Automatyki  
i Pneumatyki, TUM 2009 – jedyne w kraju Targi 
Używanych Maszyn i Urządzeń. 

Uff… długie wymienianie, ale widać, że ślą-
skiej ekipie nie brakuje pomysłów na zapraszanie 
firm różnych branż pod swój dach. Nie dało się 
połączyć STEELMETU z RUBPLASTEM - istnieją-
ce budynki są po prostu za małe, by pomieścić 
wszystkich chętnych.

NOWY NUMER W MARCU

Uwaga producenci, dostawcy i przyszli 
czytelnicy Forum Narzędziowego OBERON. 
Następny, 42 numer ukaże się w marcu 2010.  
W numerze wiosennym zamieścimy raporty:

- EDM
- Targi 2010
Uwaga: numer zamykamy do 14 lutego, 

tak by z dystrybucją zdążyć przed targami 

STOM w Kielcach. Przypominamy, że publi-
kacja artykułów czy reklam w drukowanym 
Forum Narzędziowym jest równoznaczna  
z bezpłatnym opublikowaniem ich na stronach  
www.forumnarzedziowe.pl

NX CAM Programowanie ścieżek dla obra-
biarek CNC

Drodzy czytelnicy, już niedługo ukaże się 
na polskim rynku, pierwsza książka dotycząca 
aplikacji CAD/CAM - NX Unigraphics. Książką 
porusza zagadnienia związane z tematyką CAM 
(programowanie obróbki m.in. form i oprzyrzą-
dowania).Autorem książki jest pan Krzysztof 
Augustyn z firmy Camdivision. Wydawcą książki 
jest wydawnictwo HELION.

Więcej informacji na temat książki można 
uzyskać na stronie: http://helion.pl/ksiazki/
nxcamp.htm

PLAKAT Z GATUNKAMI STALI

Plakat to nie kalendarz, będzie służył kilka 
lat. Drukowany na grubym, kredowym pa-
pierze, wzmocniony listwami, będzie idealną 
dekoracją biura narzędziowni lub warsztatu. 
Plakat porównuje skład i parametry obróbki 
cieplnej podstawowych stali narzędziowych.  
Porównujemy normy polskie, niemieckie, 
szwedzkie, francuskie, amerykańskie i rosyj-
skie, według norm z tych krajów tj. PN, DIN, SS, 
AF-NOR, AISI, GOST. 

Informujemy, że plakat można zamó-
wić z wysyłką z OBERONU. Ceny plakatu  
700 x 1000 mm wraz z przesyłką i pakowanie  
w grubej tekturowej tubie zależą od ilości za-
mawianych egzemplarzy:

• 1 egz. 40zł/szt
• 2 - 4 egz.  25zł/szt
• 5 - 10 egz. 17zł/szt

Zamówienia prosimy wysyłać faksem na nu-
mer: (052) 354 24 01.

SEMINARIUM W DMG

W dniach 12 i 13 listopada odbyły się 
seminaria w fabryce obrabiarek FAMOT  
w Pleszewie. Głównym celem tych spotkań 
było przedstawienie możliwości frezarki  
5-cio osiowej, DMU 50 EVO Linear. Oprócz 
prezentacji obrabiarki, uczestnicy mogli zapo-
znać się z możliwościami sterowania nume-
rycznego przedstawionymi przez przedsta-
wicieli firmy Heidenhain. Firma Tebis pokazała 
„wirtualną obrabiarkę”, program pozwalający 
planować cały proces obróbczy poza maszy-
ną. W seminarium uczestniczyła również fir-
ma AWAR TECH – przedstawiająca narzędzia 
i firma CASTROL, która przybliżała temat 
chłodziw. Warto również nadmienić, że na 
przedstawianej obrabiarce zamontowany był 
system referencyjny - System 3R. Była to bar-
dzo ciekawa forma promocji produktów, wy-
jaśniająca wiele kwestii i wątpliwości poten-
cjalnym klientom. Gratulujemy firmie DMG  
i życzymy udanych transakcji.

Krótko
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4 listopada 2009 roku w hotelu Qubus w Krakowie odbyło się 
Ogólnopolskie Spotkanie Użytkowników VERICUT oraz zainteresowa-
nych tym programem do symulacji, weryfikacji i optymalizacji obróbki 
mechanicznej. Organizatorem seminarium był dystrybutor VERICUT  
w Polsce - KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.  
Wzięło w nim udział ponad pięćdziesiąt osób z całego kraju, w tym 
również przedstawiciel producenta programu, Lee Fowkes z CGTech 
Ltd.

Wstępem do merytorycznej części spotkania było omówienie 
funkcjonalności poszczególnych modułów VERICUT, którego dokonał 
dr inż. Ryszard Skoczylas, Prezes KOM-ODLEW.

Blok wystąpień użytkowników programu VERICUT rozpoczął  
dr inż. Włodzimierz Adamski z PZL Mielec (Sikorsky) referatem  
„VERICUT jako wirtualne narzędzie technicznego przygotowania pro-
dukcji części o skomplikowanym kształcie”, przedstawiającym m.in. 
zastosowanie tego programu w produkcji detali lotniczych z wykorzy-
staniem 5-cioosiowych centrów obróbczych. Podkreślił on znaczenie 
weryfikacji procesu obróbki w programie VERICUT, zapewniającym 
wykrycie wszystkich ewentualnych kolizji. Zwrócił także uwagę na 
istotny aspekt jakim jest szkolenie operatorów maszyn. Wykorzystu-
jąc wirtualne obrabiarki, jeszcze przed wdrożeniem nowego detalu do 
produkcji operatorzy mają możliwość zapoznania się z całym proce-
sem obróbki skrawaniem .

Następny referat „Przykłady wdrożeń kompleksowych technologii 
obróbki przy użyciu systemu VERICUT”  przedstawił Piotr Augustyniak 
z Iscar Poland Sp. z o.o. Na przykładzie obróbki kilku detali, takich jak 
matryce kuzienne, zawias do drzwi samolotu czy korpus zaworu, po-
kazał weryfikację zastosowania technicznie bardzo zaawansowanych 
narzędzi skrawających, czego efektem były znacznie szybsze wdro-
żenia przy równoczesnym uzyskaniu dużo lepszej jakości końcowej 
powierzchni detalu.

Kolejnym użytkownikiem, który w referacie „Wykorzystanie 
VERICUT do weryfikacji i optymalizacji obróbki mechanicznej oraz 
uzyskane korzyści” podzielił się swoimi doświadczeniami w stoso-
waniu programu VERICUT, był Bogusław Krząstek z Goodrich Krosno  
Sp. z o.o. Ten czołowy producent podwozi lotniczych wykorzystu-
je VERICUT nie tylko do weryfikacji ścieżek narzędzia, ale też do ich 
optymalizacji. Prelegent na przykładzie wykonywanych w firmie de-
tali szczegółowo przedstawił etapy pracy z programem VERICUT. Pod-
kreślił, że optymalizacja parametrów skrawania pozwala na znaczące 

skrócenie czasu obróbki oraz wydłużenie trwałości narzędzi.
Ostatni referat sesji przedpołudniowej „Optymalizacja frezowania 

formy odlewniczej i elektrody programem VERICUT i uzyskane efek-
ty ekonomiczne” obejmował doświadczenia Narzędziowni Pszenica 
w zakresie skrócenia czasu obróbki. Ponieważ forma była dwukrotna, 
po jednej wkładce matrycy i stempla obrabiano  oryginalnym kodem 
NC wygenerowanym przez program CAM, a drugie wkładki będące 
lustrzanym odbiciem obrabiano po optymalizacji kodu VERICUT-em. 
Obróbka zgrubna została skrócona o 19%, a obróbka wykańczająca  
o 25%. W liczbach bezwzględnych dało to skrócenie obróbki z 78 do 
60 godzin. W dalszej części referatu przedstawiono efekty optymali-
zacji obróbki elektrody miedzianej, którą skrócono z 45 do 34 godzin. 
Podkreślono, że narzędzia były przy tym mniej zużyte, a obrabiarka 
mniej obciążona (więcej w artykule opublikowanym w Forum Narzę-
dziowym Oberon nr 1 (38) 2009). 

Podsumowaniem tej części seminarium było przedstawienie przez 
KOM-ODLEW kilkunastu przykładów optymalizacji obróbki wyko-
nanych programem VERICUT. Były to zarówno formy, których czas 
obróbki skrócił się o 20-30%, jak również detale produkcyjne, gdzie 
uzysk czasowy był wprawdzie mniejszy, ale zwielokrotniony seryjno-
ścią produkcji.

Po przerwie obiadowej przedstawiono najnowszą wersję  programu  
VERICUT 7. Ma on nowy interfejs użytkownika, który znacznie ułatwia 
i przyspiesza pracę. Jest to skutkiem zmniejszenia liczby okien dialo-
gowych i zastąpienie ich menu kontekstowym dostosowującym się do 
wybranej funkcji wskazanej w drzewie projektu. Jeszcze ważniejszym 
jest nowy algorytm symulacji obróbki i weryfikacji pracy wirtualnej ob-
rabiarki. VERICUT 7 w porównaniu do poprzedniej wersji pozwala na 
równoległą symulację obróbki w dowolnej liczbie okien i przy dowol-
nym ustawieniu (widok obrabiarki, widok przedmiotu obrabianego czy 
profilu). W dalszej części tej prezentacji pokazane zostały niektóre ze 
140 zmian wprowadzonych w tej wersji programu.

Kolejnym punktem popołudniowej sesji była prezentacja skie-
rowana przede wszystkim do nowych i przyszłych użytkowników.  
Zademonstrowano jak budować od podstaw projekt przeznaczony 
do weryfikacji oraz jak przeprowadzić optymalizację obróbki. Następ-
nie omówiono integrację programu VERICUT z CAM, na przykładzie 
programu NX CAM (VERICUT można wywołać ze środowiska głów-
nych systemów CAM). Złącza pomiędzy VERICUT, a programami CAM 
umożliwiają przejmowanie geometrii, narzędzi i ścieżek. Mając te dane 
oraz informacje o obrabiarce i sterowniku, VERICUT pozwala na nie-
zależną weryfikację finalnego kodu NC (po wyjściu z postprocesora),  
a nie na kodu pośredniego jak to odbywa się w systemach CAM oferu-
jących weryfikację ścieżek NC. 

Pokazano też szereg trików i sposobów zapewniających bardziej 
efektywną pracę z programem VERICUT oraz definiowanie trybu 
wsadowego, umożliwiającego potokowe wykonywanie szeregu kolej-
nych projektów. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Lee  
Fowkes’a, który przedstawił dalsze plany rozwoju programu  
VERICUT oraz jego nowy moduł do programowania i weryfikacji 
działania urządzeń do automatycznej produkcji kompozytów zbro-

Spotkanie Polskich Użytkowników VERICUT
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jonych np. włóknem węglowym. Na zakończenie, wśród uczest-
ników seminarium rozlosowano dwa kontrolery 3D, które bardzo 
przydają się w pracy z programem VERICUT.

W ankiecie uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili zarów-
no merytoryczną treść seminarium, jak i jej formę organizacyjną. 
KOM-ODLEW planuje kontynuację spotkań użytkowników w latach 
następnych.

Marcin Cieślik, Ryszard Skoczylas
KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

www.kom-odlew.pl

Czym jest, a czym nie jest VERICUT?

VERICUT nie jest programem CAM-owskim i nie zastępuje tego 
typu programów, lecz je uzupełnia. Ten dodatkowy nakład pracy 
przy komputerze jest z nawiązką kompensowany oszczędnościami 
na hali maszyn. Program VERICUT tym się bowiem różni od symula-
torów wbudowanych w programy CAM-owskie, że nie pracuje jak 
one na ścieżce geometrycznej, która musi jeszcze podlec postpro-
cesingowi, lecz na wynikowym programie NC (kody G), który jest 
wczytywany do sterownika obrabiarki. Tylko ten drugi sposób daje 
100% pewność przewidywania, co się stanie podczas rzeczywistej 
obróbki. VERICUT pozwala więc na wyeliminowanie etapu wdraża-
nia nowego programu na rzeczywistej obrabiarce, pozostawiając 
jej funkcję czysto produkcyjną. Przynosi to znaczące efekty eko-
nomiczne.

Jeszcze większe efekty ekonomiczne przynosi optymalizacja 
programów NC. VERICUT – znając w każdym ruchu freza objętość 
usuwanego materiału – potrafi np. tak dostosować posuw lub ob-
roty wrzeciona, aby warunki frezowania były optymalne np. zada-
jąc stałą objętość skrawania lub grubość wióra. VERICUT eliminuje 
wykonywanie ruchów jałowych z prędkością roboczą w sposób nie-
osiągalny dla programów CAM-owskich. Taka optymalizacja ścieżki 
NC prowadzi do znaczącego skrócenia czasu obróbki przy jedno-
czesnym zmniejszeniu zużycia narzędzi i zmniejszeniu drgań ob-
rabiarki, co ma wpływ na poprawę jakości obrobionej powierzchni. 
Np. przy produkcji form i matryc, skrócenie przez VERICUT czasu 
frezowania o 25 – 30% nie jest niczym nadzwyczajnym. Wszystko 
to odbywa się bez ingerencji w geometrię ścieżki i w ramach z góry 
określonych zakresów parametrów technologicznych (posuwy, ob-
roty).

Oferta produktowa KOM-ODLEW

Firma Kom-Odlew powstała w 1995 roku. Początkowy profil 
działalności związany z optymalizacją technologii odlewania przy 
pomocy komputerowej symulacji odlewania został z czasem po-
szerzony o całościową tematykę komputerowo wspomaganego 
projektowania (CAD), wytwarzania (CAM) i analiz inżynierskich 
(CAE) poprzez współpracę ze światowymi liderami w tych dzie-
dzinach:

• CGTech (USA) – symulacja obróbki mechanicznej (VERICUT)
• MAGMA GmbH (Niemcy) – symulacja odlewania (MAGMA-

SOFT)
• Siemens PLM Software (USA) – systemy CAD/CAM/CAE 

(NX, CAM Express, Solid Edge)
• SIGMA Engineering GmbH (Niemcy) – symulacja wtrysku 

tworzyw sztucznych (3D-Sigma)
• Cadenas (Niemcy) – baza części znormalizowanych  

(PARTsolutions)
• DeskArtes Oy (Finlandia)– projektowanie wzornictwa prze-

mysłowego (Design Expert) oraz import plików IGES do for-
matu STL wraz z ich naprawą (3 Data Expert, Rapid Tools).

Zapraszamy do współpracy!

KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.
30-439 Kraków, ul. Bluszczowa 25F

Tel.: 12 262 3014, 12 262 3015, 
Faks: 12  262 3016

E-mail: office@kom-odlew.pl
www.kom-odlew.pl
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Witam Państwa na łamach Forum Narzędziowego Oberon 
poświęconym urządzeniom japońskiej firmy NSK Nakanishi. 
Odwiedzając firmy i prowadząc rozmowy z klientami na targach 
branżowych, często spotykam się z pytaniem „co nowego?”. Osoby 
poszukujące wysokich technologii i innowacyjnych rozwiązań 
znajdą odpowiedź w bogatej ofercie zawartej w obszernym 
katalogu NSK Nakanishi aktualizowanym każdego roku. Największe 
zainteresowanie wzbudzają, oprócz narzędzi ręcznych, turbiny 
i wrzeciona wysokoobrotowe ( o 150 000 obr/min na maszynie 
CNC pisałem w nr 3/2009 FN). Naukowcy i konstruktorzy z kraju 
kwitnącej wiśni nie poprzestają w wysiłkach i postanowili zadziwić 
nas wrzecionem elektrycznym z nowej serii HES 810.

Dla tych z Państwa, którzy mają przyjemność pracować  
z wrzecionem HES 510 na swoich maszynach CNC, zalety HES 
810 będą jeszcze bardziej wyraźne. Nie zawahałem się użyć 
słowa „przyjemność” w odniesieniu do użytkowania wrzecion  
HES 510, bo to urządzenie nie generuje hałasu, a silnik maszyny jest 
wyłączony, (konieczne są tylko posuwy), zadowolenie wzbudza 
także oglądanie wyników po procesie obróbki superwykańczającej.

Elektrowrzeciono HES 810 jest najnowszym osiągnięciem 
Nakanishi Inc., które niejako kontynuuje znakomitą passę 
ultraprecyzyjnych,  wysokoobrotowych silników. HES 810 
wykorzystuje 3-fazowy, bezszczotkowy silnik DC i jednostkę 
sterującą opartą na mikroprocesorach; system jest w stanie 
zapewnić obroty maksymalne 80 000 o/min i moc wyjściową  
350 W. Zastosowano także łożyskowanie w oparciu o kulki 
ceramiczne. Powietrze jest używane do chłodzenia silnika i ochrony 
wrzeciona przed dostawaniem się zanieczyszczeń do jego wnętrza. 
HES 810 bardzo łatwo instaluje się na jakiejkolwiek maszynie w kilka 
minut, producent przewidział do tego celu mocowania stożkowe: 
BT30, BT40, NT40, CAT40, IT40, BT50, HSK A63

Parametry:
Obroty: 20 000 do 80 000 obr/min
Moc wyjściowa: 350 W
Tulejki zaciskowe z grupy CHA, rozmiary od Ø 0,5 mm do  
Ø 4,00 mm co 0,1 mm i dodatkowo Ø2.35, Ø3.175mm
Moment obrotowy:max. 6 cN m w zakresie obrotów od  
20 000~50 000
Dokładność wrzeciona: co najmniej 1 µm
Jednym z największych wyzwań przed którymi stoją fabrykanci 

jest potrzeba ciągłego redukowania cykli produkcyjnych  
i terminów dostaw. Użycie narzędzi o bardzo małej średnicy przy 

dużych posuwach jest możliwe przy obróbce bardzo twardych 
materiałów i bardzo trudnych cechach, które wcześniej nie mogły 
być zrealizowane przy użyciu EDM.
Innym wyzwaniem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych 
firmy i wykorzystanie głównych korzyści z obróbki 
wysokoobrotowej bez kupowania nowego i często bardzo drogiego 
centrum obróbczego? System HES 810 oferuje perfekcyjne 
rozwiązanie: niedrogie, o wysokich obrotach, dużej wytrzymałości, 
niskich wibracjach, ultraprecyzyjne wrzeciono jakie może być 
zainstalowane bezpośrednio na centrum obróbczym w miejsce 
wrzeciona głównego maszyny. Możliwości zmieniania wrzeciona 
wysokoobrotowego z uchwytami stożkowymi pozwalają 
użytkownikom cieszyć się z korzyści niskoobrotowej obróbki  
o dużej mocy wrzeciona głównego maszyny i wysokoobrotowej, 
ekstremalnie dokładnej obróbki elektrowrzecionem HES 510 na tej 
samej maszynie.

Za poprawną pracę całego układu elektrowrzeciona  
HES 810 odpowiedzialny jest sterownik NE 260. Jego główne 
funkcje oprócz uruchamiania i zatrzymywania obrotów i ich 
regulacji to także sprawdzanie właściwego ciśnienia powietrza 
i jego jakości. Za pomocą wskaźnika w postaci świecących diód  
(patrz zdjęcie) można precyzyjnie zaplanować obciążenie 
narzędzia skrawającego, a właściwie tak dobrać parametry obróbki 

Uwaga!
NOWOŚĆ z Japonii- elektrowrzeciono HES 810 !
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ESPERT 500 SERIES
Ultraprecyzyjne urządzenie o wysokim momencie obrotowym

• najwyższa moc w swojej klasie: 
     moc wyjściowa 200 W

• zakres prędkościi obrotowej:
     1,000 ~ 50,000 min -1

• mikroprocesor kontrolujący prawidłową 
pracę silnika

• włącznik wbudowany w rękojeść silnika 
ESPERT 500

• Funkcja pamięci obrotowej [FiXpeed®]

• mechanizm ochrony przed zabrudzeniem 
tulejki zaciskowej

• test wewnętrzny NSK NAKANISHI; 5000 
godzin ciągłej pracy

• możliwość zastosowania wymiennych 
końcówek i sterowania nożnego

specjalista ds. NSK Nakanishi Marek Adelski
tel. kom. 693 371 202; tel. (52) 354 24 24 

www.nakanishi.pl; e-mail: m.adelski@oberon.pl

żeby nie uszkodzić freza, wiertła czy samego wrzeciona.
Poniższy wykres obrazuje jak zmienia się moment obrotowy 

(torque) i moc (output) w zakresie obrotów wrzeciona (od 20 000 
do 80 000 o/min)

Podobnie jak w HES 510, przewód elektryczno-powietrzny łączący 
sterownik z wrzecionem wyposażony jest w łącznik awaryjny, 
który ma rozdzielić przewody w razie nagłego, niezamierzonego 
uruchomienia obrotów wrzeciona głównego maszyny.

Zachęcam Państwa do wysyłania zapytań dotyczących tego 
jak i innych produktów NSK Nakanishi. W następnym numerze 
chciałbym zaprezentować Państwu nowość z kategorii „narzędzia 

ręczne”, będzie to szlifierka elektryczna o obiecującej nazwie 
E-max EVOlution. W jakim kierunku ewoluuje firma Nakanishi? 
Przekonacie się Państwo już wkrótce. 

Pozdrawiam
Marek Adelski

kom. 0693 371 202
e-mail: m.adelski@oberon.pl

OBERON - wyłączny dystrybutor na terenie Polski

OBERON®Robert Dyrda
Ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław

Tel. (052) 35 424 00; Fax. (052) 35 424 01
E-mail: oberon@oberon.pl; www.oberon.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzenia zdrowia, 

wielu dobrych dni i wszelkiej pomyślności
składa załoga firmy

OBERON Robert Dyrda
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Pomiar długości ciętych profili.

Stół pomiarowy SP-1 wykonuje pomiar długości automa-
tycznie, a wartość zmierzona jest wyświetlana na wyświetlaczu 
urządzenia sterująco - pomiarowego z dokładnością do 0,1mm.

Urządzenie składa się z blatu pomiarowego, na którym ukła-
dane są cięte profile, głowicy pomiarowej oraz urządzenia ste-
rująco – pomiarowego. Głowica pomiarowa porusza się wzdłuż 
mierzonego profilu na prowadnicach. Podczas ruchu głowicy 
czujnik optyczny sygnalizuje początek i koniec mierzonego 
profilu, a sprzężony z jej ruchem liniał magnetyczny odmierza 
długość. Po zakończeniu cyklu pomiarowego wynik można od-
czytać na wyświetlaczu. 

Parametry: 
- zakres pomiarowy 4000mm  
- dokładność pomiaru długości 0,1mm

Pomiar geometrii ciętych blach.

Stół pomiarowy SP-2, to urządzenie, które w sposób au-
tomatyczny mierzy długość, szerokość i kąty cienkich blach  
o grubości od 0,1mm. Krawędź blachy jest śledzona przez gło-
wicę optyczną. Podczas cyklu pomiarowego jest wyznaczanych 
8 punktów położonych na krawędzi blachy i na tej podstawie 
dokonywane są obliczenia. Wyniki pomiaru są wyświetlane na 
pulpicie, mogą być także rejestrowane na podręcznym kompu-
terze.
Parametry :

- zakres pomiarowy 1500mm x 1500mm 
- grubość mierzonych blach 0,1mm do 5mm
- dokładność pomiaru długości 0,1mm
- dokładność pomiaru skosu 0,4mm

Pomiar geometrii kół kolejowych.

Urządzenie LRS-2 umożliwia pomiar bicia promieniowe-
go koła oraz jego obwodu bez konieczności demontażu koła  
z wagonu kolejowego. Dokładność pomiaru bicia wynosi 
0,05mm przy rozdzielczości 0,005mm a dla pomiaru obwodu 
0,1mm. 

W skład urządzenia pomiarowego wchodzą:
- tarcza mocująca z uchwytami
- ramię pomiarowe
- wysięgnik z czujnikiem pomiaru bicia
- interfejs elektroniczny
Cały pomiar jest rejestrowany na podręcznym komputerze  

i zapisywany w postaci pliku. Po zakończeniu pomiaru program 
dokonuje obliczenia maksymalnego bicia oraz minimalnej i mak-
symalnej średnicy koła. Ponadto charakterystykę bicia w funkcji 
kąta można oglądać w postaci wykresu na monitorze podłączo-
nego komputera.

Nowoczesne systemy pomiarowe 
Pomiary geometryczne

Pomiar długości, szerokości kąta czy średnicy nie zawsze jest zagadnieniem prostym. Kłopoty pojawiają się kiedy trzeba zmierzyć  
dokładnie elementy o długości kilku metrów lub kiedy są to elementy bardzo cienkie. Dodatkowo, jeśli kontrola odbywa się podczas 
procesu produkcyjnego, dobrze jest, jeśli pomiar może odbywać się bez potrzeby angażowania dodatkowego personelu do obsługi 
urządzenia pomiarowego. Te problemy rozwiązują konstruowane przez nas specjalizowane, automatyczne urządzenia pomiarowe. 
Poniżej opisujemy kilka przykładów.



BODYCOTE jest jedn¹ z najwiêkszych miêdzynarodowych  rm świadcz¹cych us³ugi w zakresie 
obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej znan¹ na ca³ym świecie.
Wybór naszej  rmy jako kompetentnego partnera w obróbce cieplnej pozwala uzyskaæ dostêp do sze-
rokiego spektrum najnowocześniejszych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Bodycote 
oferuje Pañstwu ró¿norodne procesy obróbki cieplnej, technologii obróbek powierzchniowych oraz 
kompleksowe badania materia³owe.
Nasz zespó³ wysoko wykwali kowanych pracowników jest do Pañstwa dyspozycji.

Świadczymy us³ugi obróbki cieplnej w zakresie: 
• Azotowania gazowego Nitreg® :

elementów form wtryskowych i odlewniczych, matryc do wyciskania pro li aluminiowych oraz 
do kucia na gor¹co, narzêdzi t³ocznych i wykrawaj¹cych ze stali do pracy na zimno, elementów 
dla przemys³u maszynowego i motoryzacyjnego.

• Azotowania antykorozyjnego Nitreg-ONC®:
z kontrol¹ potencja³u azotowego i sk³adu fazowego warstwy elementów, daj¹ce warstwy od-
porne na ścieranie i korozjê (kolor pokrycia czarny).

• Azotonawêglania niskotemperaturowego Nitreg (cyjanowanie):
Celem azotonaweglania jest uzyskanie utwardzonej odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej ma-
teria³u praktycznie bez deformacji kszta³tu i zmian wymiarowych obrabianego narzêdzia lub detalu.

• Hartowania i odpuszczania w jednym cyklu w piecach pró¿niowych:
z wysokociśnieniowym ch³odzeniem w azocie: elementów form odlewniczych, matryc kuźniczych, ma-
tryc do wyciskania aluminium, narzêdzi t³ocznych i wykrojników oraz narzêdzi ze stali szybkotn¹cych.

• Nawêglania i wêgloazotowania gazowego: z kontrol¹ potencja³u wêglowego: 
elementów ze stali konstrukcyjnych np. kó³ zêbatych ,wa³ków, sworzni. 

• Nawêglania pró¿niowego:
charakteryzuj¹cego siê eliminacj¹ wewnêtrznego utleniania, brakiem cementytu w nawêglonej 
powierzchni, pe³n¹ automatyzacj¹ i powtarzalności¹ procesów.

• Lutowania pró¿niowego:
dziêki procesom dyfuzji i dodatkom stopowym uzyskuje siê ³¹cza o wysokiej wytrzyma³ości, 
które wykazuj¹ lepsze w³asności ni¿ ³¹cza spawane.

• Wymra¿ania:
w obróbce podzerowej elementy uzyskuj¹ podwy¿szon¹ wytrzyma³ośæ i twardośæ oraz stabiliza-
cjê wymiarow¹ a zawartośæ austenitu szcz¹tkowego spada poni¿ej 7%

OBRÓBKA CIEPLNA

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Czêstochowie

Al. Armii Krajowej 19 C
42-200 Czêstochowa

tel.: +48 (34) 365 50 35
fax: +48 (34) 365 47 48

e-mail: czestochowa@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Świebodzinie

ul. Świerczewskiego 76
66-200 Świebodzin

tel.: +48 (68) 382 85 10
fax: +48 (68) 381 98 94

e-mail: swiebodzin@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Kozerkach

Kozerki, ul. Merkurego 48
05-825 Grodzisk Maz.

tel.: +48 (22) 792 05 84
tel./fax: +48 (22) 724 16 77

e-mail: kozerki@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Che³mnie

ul. S³owackiego 3a
86-200 Che³mno

tel.: +48 (56) 676 28 67
tel./fax: +48 (56) 676 29 33

e-mail: chelmno@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Zabrzu

ul. Handlowa 2
41-807 Zabrze

tel.: +48 (32) 273 82 74, 273 82 75
fax: +48 (32) 273 83 00

e-mail: zabrze@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddzia³ w Warszawie

ul. Wó³czyñska 133
01-919 Warszawa

tel.: +48 (22) 834 97 17
fax: +48 (22) 834 97 17 wew. 107
e-mail: warszawa@bodycote.com
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W dniach od 23 do 25 września odbyła się II edycja Targów  
TOOLEX w Expo Silesia. Jest to kolejna impreza w tym roku, która 
dzielnie opiera się niekorzystnym warunkom makroekonomicznym  
i jedyna, która zanotowała wzrost w porównaniu do roku poprzed-
niego. Biorąc po uwagę bardzo dobrą infrastrukturę i profesjonalne 
podejście kierownictwa targów, z punktu widzenia wystawcy, samo 
uczestnictwo jest czystą przyjemnością. Jestem przekonany, że nie 
jest to moja odosobniona opinia, ponieważ w targach uczestniczyło 
153 wystawców, którzy reprezentowali ponad 250 firm z 23 krajów.  
Byli obecni zarówno producenci maszyn, jak i dystrybutorzy i firmy 
wspierające branżę narzędziową. W czasie targów, w normalnym 
cyklu technologicznym, pracowało na stoiskach targowych ponad 
150 maszyn i urządzeń. Wystawę odwiedziło niemal 5 tysięcy zwie-
dzających, w tym 4189 zarejestrowanych specjalistów. 

Po pierwszym dniu wystawy odbył się bankiet, na którym zo-
stały wręczone nagrody za najlepsze produkty prezentowane przez 
wystawców i najciekawszą aranżację stoiska. Komisja konkursowa  
II edycji targów TOOLEX pod przewodnictwem prof. zw dr inż. dr 
h.c. Kazimierza E. Oczosia przyznała następujące nagrody:

W kategorii TECHNOLOGIA
Medal Expo Silesia dla firmy 
- ISCAR POLAND  za innowacyjną technologię wysokowydajnej 
obróbki wgłębnej PLUNGING 

W kategorii NARZĘDZIA
- Medal Expo Silesia dla firmy 
- MS SPINEX za SPIN WORX ( głowica torusowa z obrotowymi  
wkładkami ostrzowymi ) 

W kategorii OBRABIARKI
Medal Expo Silesia dla firmy 
- TBI TECHNOLOGY za FBE 1500 HSC marki Auerbach ( frezarka 
typ FBE 1500 HSC )

Wyróżnienie Expo Silesia dla firmy 
- MEXIM za bramowe centrum obróbcze HM 2010 produkcji hisz-
pańskiej firmy Kondia 

Za efektowną aranżację stoiska
W tym zakresie wyróżniono firmy:
- AWA Sp. z o.o.
- High Technology Machines Sp. z o.o.

Tyle jeśli chodzi o statystyki i nagrody, a same korzyści z wystawia-

nia się na targach? Biorąc pod uwagę ilość zwiedzających, powinno 
być rewelacyjnie. Rzeczywistość jest jednak niestety inna. Nie jest to 
oczywiście bezpośrednia wina imprezy, bo podsumowując bieżący 
rok, żadne targi nie dały satysfakcjonującego oddźwięku jeśli chodzi 
o sprzedaż, a słabe wyniki są raczej powodem ogólnoświatowego 
osłabienia koniunktury. Rodzą się jednak pytania. Czy warto wysta-
wiać się na targach, czy warto ponosić koszty w tak trudnym okresie?  
Moim zdaniem absolutnie tak, bo czy mamy możliwość bezpośred-
niego kontaktu z klientem? Pędzący świat absolutnie takim spotka-
niom nie sprzyja i takich okazji, jak targi jest naprawdę niewiele.  
Ludzie mają coraz mniej czasu, a wyjazd na targi jest pewnego 
rodzaju odskocznią i wyrwaniem się z tego „pędzącego młyna”.  
Wracając do aspektu ekonomicznego, dalej trwa walka o ożywie-
nie koniunktury i na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem po-
stawa pasywna. Jestem przekonany, że dobre relacje z klientami  
w końcowym efekcie przełożą się na wyniki ekonomiczne. Nie zapo-
minajmy, że jest to naczynie połączone i problemy naszych klientów 
są również naszymi problemami, ale z drugiej strony ich sukcesy 
są także naszymi sukcesami. Podsumowując. targi są fantastyczną 
formą podtrzymywania dobrych stosunków między kontrahentami, 
co przekłada się na obopólne korzyści. Imprezy targowe są również  
w tym wszystkim kontrahentem, a co za tym idzie współtwórcą  
i trybikiem w tej całej maszynie handlowej.

Ze strony firmy OBERON chciałbym wszystkim odwiedzającym 
nasze stoisko serdecznie podziękować i już zaprosić na następną 
edycję Targów TOOLEX, które odbędą się w dniach od 29 września 
do 1 października 2010 roku. Korzystając również z okazji, że jest to 
numer świąteczny, chciałbym wszystkim czytelnikom złożyć najser-
deczniejsze życzenia świąteczne i życzyć wiele sukcesów w nadcho-
dzącym roku 2010.

Pozdrawiam
Adam Weber

TOOLEX 2009 – relacja



Kreujemy klasę biznes
Dołącz do niej już dziś!

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, 

Poland Tel. +48 61 869 22 82 Fax. +48 61 869 29 55 
e-mail. epla@mtp.pl,  www.epla.pl
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Tegoroczny raport o szlifierkach trochę różni się od 
zeszłorocznego. Różni są jego uczestnicy, choć Galika i Isotec 
pokazują te same maszyny. Czasy, kiedy Euro było po 3,20 PLN 
minęły bezpowrotnie i teraz zakup obrabiarki po kursie 4,20 jest na 
pewno dłużej rozważany przez potencjalnego nabywcę. Zabrakło 
w tym raporcie APX, sprzedającego szlifierki Proth czy Meximu 
z maszynami białoruskimi Krasny Borets. Czyżby są zmiany  
w ofercie tych firm wynikające z narastającego kryzysu? W każdym 
razie te firmy, które są w raporcie ze swoimi maszynami, na dzień 
dzisiejszy odpowiadają na zapytania i te obrabiarki sprzedają. Piszę  
o odpowiadaniu na zapytania, bo nasz raport robiony jest bezpłatnie 
i kto odpowie na maila i wypełni tabelę – będzie wymieniony.  
Ale może część firm jest tak przeciążona pracą, że nie ma czasu 
na promocję, czyli nie mają jak załadować przysłowiowej taczki, 
bo jeżdżą po podwórku z pustą. Odkładamy żarty na bok - firmy 
ratują się przed upadkiem redukując personel i wtedy naprawdę 
nie ma się z kim kontaktować, bo pozostałe w przedsiębiorstwie 
osoby są obciążone pracą podwójnie i część tematów faktycznie 
umyka uwadze.

W narzędziowniach zachodzi potrzeba wykonywania detali 
z dokładnością i gładkością powierzchni większą niż za pomocą 
centrów frezarskich (których dokładność bywa też różna).  
A większość z nas pokłada nadzieję w czarodziejskiej mocy 
szlifierek, które mają nadrobić to, co na innej obrabiarce się nie 

udało. Nie zawsze to jest prawda, nie zawsze jest to możliwe, ale 
szlifierki dają faktycznie o klasę lepszą dokładność wymiarową  
i gładkość powierzchni. Jeżeli nie decydujemy się na kupowanie 
gotowych, obrobionych płyt, warto rozważyć zakup podstawowych 
obrabiarek do szlifowania powierzchni, tak płaskich, jak i otworów. 
Jeżeli płyty mają typowe wymiary, to jest szansa na szybki zakup. 
Nietypowe wymiary wydłużają czas, bo dostępność nawet  
w kooperacji niektórych maszyn jest kiepska.

Porównując ofertę centrów frezarskich, a szlifierek, widać, że 
te ostatnie sprzedawane są przez kilku zaledwie dystrybutorów 
w Polsce. Dowodzi to chyba małej obecnie popularności tej grupy 
obrabiarek wśród kupujących maszyny z importu. Firmy takie, jak 
kooperujący z nami PRECIZ skutecznie pokazują, że szlifowane 
płaskowniki powinni robić profesjonaliści, a tanio wykonuje 
się je przy hurtowej produkcji: szlifowane w pakietach po  
50 czy 100 sztuk. Jeżeli w tegorocznym raporcie nie znajdujecie 
interesujących maszyn – zapraszamy do skorzystania z archiwum 
naszego Forum Narzędziowego zamieszczonego w Internecie – 
tam opisów szlifierek jest dużo, dużo więcej.

SZLIFIERKI – raport
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Raport szlifierki
PRODUCENT BLOHM JUNG GmbH Fritz STUDER AG

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GALIKA Sp.z o.o. GALIKA Sp.z o.o.

PARAMETRY MASZYNA 
DUŻA

MASZYN 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

TYP SZLIFIERKI Planomat HP 
620cnc

Redline S 48eT JF 420N S 40cnc S 33cnc S 20-2

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany na rzucie maszyny na podłogę) (mm)

6500 x 4500 3100 x 3200 2500 x 1800 6000 x 3000 3500 x 2500 2000 x 1800

Waga maszyny (kg) 8000 3500 1300 7200 4000 1600
Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC NC CNC CNC NC

Typ sterowania
Sinumerik 840D Sinum. 802D/

easyTouch
SPC Fanuc 16i-TA Fanuc 21i-TB SPC

Długość szlifowania w kłach (mm) - - - 1600 650/1000* 400/650*
Ilośc osi sterowanych jednocześnie) do 5-ciu 2 2 3 3 1
Wysokość w kłach (mm) 175 / 225* 175 100
Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów (mm) ok. 1 - ok. 150 ok. 1 - ok. 150 ok. 2 - ok. 80
Moc wrzeciona głównego (kW) 15 / 24,5* 5,9 2,5 7,5 / 9* 7,5 / 9* 3
Rodzaj stołu (skrętny/stały) - - - skrętny do 6˚ skrętny do 8,5˚ skrętny do 30˚
Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) tak tak tak tak tak nie
Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) tak nie nie tak tak nie
Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie - - - prosto/skośnie prosto/skośnie prosto

Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) Ø 400 x 80 Ø 300 x 50 Ø 225 x 20
Ø 500 x 63 

(80 F5)
Ø 500 x 63 (80 

F5)
Ø 350 x 32 

(50 F5)

Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W - - - Z-1650, X-275 Z-800/1150*, 
X-285

Z-420/650*, 
X-55

Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 2400 x 800 1200 x 600 400 x 150 - - -
Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) - - - 150 80/120* 20
Możliwość szlifowania stożków (stopnie) - - tak tak tak
Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) - - - tak (HSM) nie nie

Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin powietrznych (obr./min) - - -
„do 120.000 

przy szlifowaniu 

otworów”

„do 120.000 

przy szlifowaniu 

otworów”

„do 60.000 

przy szlifowa-

niu otworów”

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi (ATC) i palet APC  
(tak/nie)

tak, APC nie nie tak, APC tak, APC nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak
Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) tak tak tak tak tak tak
Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) 2000 x 600 800 x 400 400 x 150 - - -
Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania mocowanych na stole (mm) 2100 x 640 900 x 410 460 x 175 - - -
Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na stole (mm) 1800 x 560 700 x 410 460 x 175 - - -
Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną (kg) 1700 700 75 - - -

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą (mm)
950 (do osi 
wrzeciona)

575 (do osi 
wrzeciona)

400 (do osi 
wrzeciona)

- - -

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) 2100 900 460 - - -
Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) 0,03 - 30 0,03 - 30 0,001 - 24 - - -
Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) 560 360 155 - - -
Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) 800 450 280 - - -
Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; -średnica otworu wewnetrz-
nego

Ø 400 x 30...80 
x Ø 127

Ø 300 x 50 x 
Ø 76,2

Ø 225 x 20 x Ø 51 - - -

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) 45 - 6000 45 - 5100 900 - 4500 - -
Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) - - - - -

Cena katalogowa netto (Euro)
zależna od 
specyfikacji

od 90.000 od 110.000
zależna od 
specyfikacji

od 120.000 od 90.000

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) tak, wszystkie tak, wszystkie
Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) od 150 od 60 od 90 od 120 od 90 od 90
ADRES ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa ul. Spacerowa 12/4, 00-592 Warszawa
OSOBA DO KONTAKTU Roman Góźdź Roman Góźdź
TELEFON/FAX (22) 8482446 / (22) 8498757 (22) 8482446 / (22) 8498757
WWW/E-MAIL www.galika.pl / galika-wars@galika.pl www.galika.pl / galika-wars@galika.pl
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Raport szlifierki
PRODUCENT TACHELLA MACCHINE Sp. A. EQUIPTOP

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE ISOTEK Sp. z o.o. MARCOSTA 

PARAMETRY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA
 ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA
 ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

TYP SZLIFIERKI ELEKTRA - EVO PROFLEX C1 PROFLEX 3 CBN - - -
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny  
(prostokąt opisany na rzycie maszyny na podłogę) (mm)

3750x2040 2600x2370 2860x2660 ESG-8300 ASDII ESG-1640ASDII ESG-1020ASD

Waga maszyny (kg) 6500 8900 9000 17000 4000 1810
Sterowanie (NC/CNC) CNC CNC CNC nie nie nie
Typ sterowania FANUC 180i SIEMENS 840 D SIEMENS 840 D nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Długość szlifowania w kłach (mm) 1000 800 800 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilośc osi sterowanych jednocześnie) 4 5 5 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wysokość w kłach (mm) 180/230 180/230 180 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Minimalna i maksymalna średnica szlifowanych otworów  
(mm)

` ` ` nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Moc wrzeciona głównego (kW) 8,2 10/11,5/15 24 7,5 3,7 2,2
Rodzaj stołu (skrętny/stały) stały stały stały
Możliwość szlifowania profilu (tak/nie) TAK TAK TAK nie nie nie
Możliwość szlifowania wielokątów i krzywek (tak/nie) TAK TAK TAK nie nie nie
Czy szlifierka jest wcinająca prosto czy skośnie 00±2100 00±2100 00/1200/2400/ prosto prosto prosto
Maksymalny wymiar ściernicy (średnica/szerokość) 508x100 508x610x100 400x30 400 / 50 355 / 50 203 / 19
Przesuw roboczy w osiach (mm) X,Y,Z,C,U,W x=400; z=1000 x=380; z=750 x=335; z=750 3050x860x25 1060x430x25 580x270x13
Wymiary stołu roboczego (mm) (długość/szerokość) 3050x810 1024x406 508x254
Maksymalny ciężar detalu na stole roboczym (kg) brak danych brak danych brak danych
Możliwość szlifowania stożków (stopnie) ISO TAPER ISO TAPER ISO TAPER nie nie nie
Możliwość szlifowania szybkobieżnego HI-CUT (tak/nie) NIE NIE TAK nie nie nie
Maksymalny zakres obrotów wrzecion elektrycznych i turbin 
powietrznych (obr./min)

` ` ` nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Możliwość pracy z automatycznym wymiennikiem narzędzi 
(ATC) i plaet APC (tak/nie)

` ` ` nie nie nie

Automatyczna kompensacja zużycia ściernicy (tak/nie) TAK TAK TAK nie nie nie
Możliwość obciągania ściernicy (tak/nie) TAK TAK TAK tak tak tak
Wymiary stołu (mm) (długość/szerokość) ` ` `

3050x810 1020x406 508x254Powierzchnia szlifowania bez urządzeń do obciągania 
mocowanych na stole (mm)

` ` `
810 410 280

Powierzchnia szlifowania z urządzeniami do obciągania na 
stole (mm)

` ` ` brak danych

Maksymalne obciążenie stołu wraz z płytą mechaniczną 
(kg)

` ` ` brak danych

Maksymalna odległość pomiędzy stołem a ściernicą  
(mm)

` ` ` 720 630 500

Maksymalny posuw wzdłużny (mm) ` ` ` 3050 1060 580
Zakres prędkości przy posuwie wzdłuznym (m/min) ` ` ` 25-280 20-320 20-320
Maksymalny zakres posuwu poprzecznego (mm) ` ` ` 1-25 1-25 1-13
Maksymalny zakres posuwu pionowego (mm) ` ` ` 0,001-0,05 0,001-0,05 0,001-0,05
Wymiary tarczy szlifierskiej (mm): -średnica; -szerokość; 
-średnica otworu wewnetrznego

` ` ` 400x40x127 355x50x127 203x19x31,75

Zakres obrotów tarczy szlifierskiej (obr./min) ` ` ` 1450 1450 2850
Moc silnika tarczy szlifierskiej (kW) ` ` ` 7,5 3,7 2,2
Cena katalogowa netto (Euro) Na życzenie Na życzenie Na życzenie 125000 38500 24500
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne  
(tak, jakie?/nie)

tak (ściernice, chłodziwo)

Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 3 miesiące 60-80

ADRES Reg. San'Anna 15016 Cassine (Al.) Italy MARCOSTA Ryszard Starzec, ul. Klikowska 101C, 
33-102 Tarnów

OSOBA DO KONTAKTU Damian Batura; damian.batura@isotek.com.pl Ryszard Starzec
TELEFON/FAX Tel. + 48 61 835 08 67; + 39 0144 711 21 tel. (14)6266852
WWW/E-MAIL www.tacchella.it  info@tacchella.it www.marcosta.pl, obrabiarki@marcosta.com.pl
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Zastosowanie grafitu  
przy drążeniu precyzyjnych kształtów.

Poco Graphite oraz Carbone Lorraine może zaoferować 
gamę pierwszorzędnych gatunków grafitu, które oferują 
wysoką jakość wykonania w tak wymagających kształtach, 
jak na przykład produkcja liter na powierzchni narzędzia lub 
grawerowanie na wkładkach.

Tego rodzaju kształty zależą od materiałów grafitowych 
cechujących się małym wymiarem ziarna i spoistą mikrostrukturą, dla 
produkcji drobnej powierzchni wykończeniowej z odpowiedzialnymi 
szczegółami w projekcie, gdzie polerownie jest niepraktyczne. 
Materiał na elektrodę jest dodatkowo obciążony wymogiem 
minimalnego zużycia. Drobny, literowy napis na elektrodzie 
powoduje, że materiał przeznaczony na nią musi cechować się 
bardzo dobrą wytrzymałością na zginanie, tj. powyżej 900kg/cm3, 
przy jednoczesnym zachowaniu ostrości szczegółów. Przykładem 
może nam służyć wnętrze dużej litery „ A ” lub kropka w „ j ”.  

Materiał nie może łamać się podczas procesu przygotowania. Grafity 
POCO, takie jak EDM 3, EDM C3 i EDM 4 są właściwymi gatunkami 
dla tego typu kształtów. Z kolei grafity CARBONE LORRAINE 
dedykowane do tego typu kształtów to ELLOR+30, ELLOR+40 
oraz ELLOR+50. Wszystkie te gatunki bez problemu poradzą sobie 
z drążeniem małych detali, z dużą liczbą szczegółów. Ponieważ 
materiały te cechuje jednolita mikrostruktura, gdzie ziarno jest 
na poziomie od  od 7µm do około 4µm, z dużą wytrzymałością na 
zginanie, są one zaprojektowane do wykonywania delikatnych 
detali i drobnej powierzchni, cechując się niskim zużyciem elektrody.  
Dla jeszcze bardziej wymagających kształtów, takich jak 
precyzyjnie pracująca forma, przeznaczony jest gatunek EDM AF5. 
Ten gatunek cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie  
(1.200kg/cm2 =17.000psi) i ziarno o wymiarze poniżej 1µm – jedyny 
taki materiał na świecie. 

Ponadto istnieje szereg form o skomplikowanych, dokładnych 
kształtach, takich jak cienkie żeberka czy szczeliny o grubości 
poniżej 1mm, gdzie konieczne jest stosowanie w/w gatunków, 

gdzie nie istnieje praktycznie płukanie dielektrykiem. W takich 
przypadkach zastosowanie grafitu o bardzo drobnym ziarnie 
jest rzeczą niezbędną. Co więcej, w przypadku drążenia  
w metalach trudnoobrabialnych, a dodatkowo precyzyjnych 
ksztłtów, elektrodami wykonanymi z takiego grafitu bez żadnego 
problemu obrabiać można różnego rodzaju stopy (np. tytanu)  
i trudnoobrabialne metale jak AMPLOCOY, MOLDMAX, uzyskując 
zużycie elektrody wielokrotnie mniejsze niż miedzianej.

Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, jak twardy jest grafit, na którym 
pracujesz dziś, sprawdzić wyżej opisane gatunki grafitów firmy 
POCO oraz CARBONE LORRAINE - prosimy o kontakt. Posiadamy 
próbki oraz służymy informacją techniczną. Wyłączny dystrybutor 
materiałów POCO oraz CARBONE LORRAINE na terenie Polski – 
OBERON Robert Dyrda.

Pozdrawiam Dawid Hulisz

Kontakt:
d.hulisz@oberon.pl
Tel.: 0-52/ 354 24 27
Fax.: 0-52/ 354 24 01
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W końcu października odwiedziłem 14 Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL. Targi 
zostały zakończone, a organizatorzy w materiałach prasowych 
nazwali je śmiało sukcesem. Faktycznie, mimo kryzysu dopisali 
wystawcy, reprezentując ponad 600 firm i wypełniając 200 
stoiskami prawie całą halę (3.500 m2), odwiedzających 
profesjonalistów było 6977. To dobry wynik, bo największe targi 
w Polsce, MACH-TOOL przyciągnęły w roku 2009 około 17 000 
osób. Jednak to tylko liczby, przesyłane przez organizatorów. 

Podobał mi się na tegorocznych targach brak problemów 
z parkowaniem koło hali, wystawcy mogli podjechać swoimi 
autami blisko swoich stoisk. Nie było namiotów i namiocików 
otaczających teren targowy, bo te w końcu października 
doprowadziłyby wystawców i zwiedzających do choroby  
(p. relacja z Bydgoszczy). Pewne ograniczenie liczby wystawców, 
czy raczej powierzchni ich stoisk wyszło targom EUROTOOL tylko 
na dobre – nie było ciaśniutkich alejek przypominających bazar, 
tylko doskonale widoczne stoiska, pokazujące to co najlepsze 
w ofercie. Goście faktycznie dopisali, co widać na załączonych 
zdjęciach.

Goście targowi dopisali

Jedno z większych stoisk – APX Technologie Warszawa

Ale prawdziwym hitem targów, było to, o czym mówiła mi  
p. Beata Łoś (komisarz targów - EUROTOOL; BLACH-TECH-EXPO) 
i co ogłoszono podczas wręczania nagród: „Jest już projekt 
naszego nowego Centrum Targowego w Krakowie, składającego 
się z trzech hal wystawienniczych o łącznej powierzchni 18 tys. 
m2 i Centrum Kongresowego z salą audytoryjną na 1800 miejsc.” 
Nareszcie targi Krakowskie, oczywiście po realizacji tego projektu, 
będą gościły nas w normalnych warunkach. 18 tys. m2 to imponująca 
powierzchnia, która pozwoli rozwinąć skrzydła wystawcom.  
Teraz tylko będziemy obserwować, które z miast wybuduje swoje 
centra targowe szybciej: Kraków czy Bydgoszcz? Władze szumnie 
zapowiadają rozwój, ale jak wygląda obecna ekonomia wiemy 
wszyscy. Ja w każdym razie trzymam kciuki za realizację tych 
pięknych planów.

Projekt nowego Centrum Targowego w Krakowie, składającego się  
z trzech hal wystawienniczych o łącznej powierzchni 18 tys. m2 i Centrum 
Kongresowego z salą audytoryjną na 1800 miejsc.

Cieszy również wyrażana powszechnie opinia, że targi  
i EUROTOOL to jedno z najważniejszych branżowych spotkań 
specjalistów. Potwierdzeniem tych słów są fragmenty opinii 
Wystawców oraz Gości:

”Cieszę się, że wystawcy są bardzo zadowoleni z udziału 
w targach. Frekwencyjnie targi Eurotool nic nie straciły na 
atrakcyjności. A to, że na targach wystawia się mniej firm, 
jest zjawiskiem ogólnoświatowym.” prof. zw. dr inż. dr h.c. 
Kazimierz E. Oczoś, Redaktor Naczelny Miesięcznika Naukowo-
Technicznego MECHANIK

W relacji nie powinno zabraknąć szczegółów na temat 
nagrodzonych firm czy organizacji, zatem garść szczegółów. 
Organizatorzy przyznali dwie JUBILEUSZOWE NAGRODY, które 
wręczono: 
- panu Prof. Kazimierzowi Oczosiowi dla Miesięcznika 

Naukowo-Technicznego Mechanik za jubileusz 100-lecia 
istnienia periodyku, 

- pani Dyrektor Marii Zyburze-Skrabalak dla Instytutu 
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za 60-lecie 
działalności Instytutu. 

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. 
Józefa Gawlika przyznała następujące nagrody:

Kraków EUROTOOL 2009
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Dostawa i wdrożenia oprogramowania CAD/CAM
Szkolenia i konsultacje
Automatyzacja procesów technologicznych
Integracja systemów i procesów inżynierskich w środowisku PLM

POZNAJ NOWE PAKIETY CATIA PLM EXPRESS
• konstrukcja form (Catia Mold&Die Design)
• obróbka technologiczna od 2,5 do 5 osi (Catia Machinist)
• analizy wytrzymałościowe (Catia Analysis)

TBI Technology Spółka z o.o.
47-400 Racibórz, ul. S. Batorego 7 
tel. +48 32 7774361
www.tbitech.pl, catia@tbitech.pl

CERTYFIKOWANY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ PLM:

W kategorii obrabiarki:
- DUŻEGO SMOKA WAWELSKIEGO otrzymała firma STIGAL za 

wypalarkę plazmową sterowaną CNC DYNAMIC produkcji firmy 
STIGAL ,

- MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO - otrzymała firma 
RADZISŁAW FRANCZAK RAFELA za wycinarkę laserową  
EASY CUT EC 1030D/0002 produkcji firmy Easy Laser, 

W kategorii narzędzia:
- MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO - otrzymała firma  

SAINT- GOBAIN ABRASIVES Sp. z o.o. za ściernice diamentowe 
NORTON MSL produkcji firmy Saint - Gobain Abrasives INC,

W kategorii aparatura pomiarowo-kontrolna:
- DUŻEGO SMOKA WAWELSKIEGO – otrzymała firma PRIMA 

POLSKA Sp. z o.o. za urządzenie pomiarowe FLATSCOPE 2D 
CNC  produkcji firmy Werth Messtechnik GmbH 

W kategorii oprzyrządowanie technologiczne:
- MAŁEGO SMOKA WAWELSKIEGO - otrzymała firma PHmet  

Sp. z o.o. za demagnetyzer tunelowy DEM-T1 produkcji firmy  
Walker Braillon Magnetics.

Tyle było nagród, szkoda, że nie było nagrody publiczności, 
bo najwięcej osób przyciągała cybernetyczna ryba autorstwa 
studentów Politechniki Krakowskiej: Marcina Malca, Marcina 
Morawskiego i Dominika Wojtasa wykonana pod kierownictwem 
promotora dr. hab. inż. Jerzego Zająca. Basen w którym pływała 
autonomicznie lub sterowana falami radiowymi „ryba” wykonana 
przez studentów Wydziału Mechanicznego PK, otoczony był 
wianuszkiem zaciekawionych gości. 

CyberRyba studentów PK. Więcej na www.cyberryba.eu

Więcej takich pokazów w przyszłości potwierdziłoby, że 
Polacy nie gęsi…, bo jak dotąd studenckie fajerwerki pomysłów 
widziałem jedynie we Frankfurcie na targach EUROMOLD. Myślę, 
że EUROTOOL tegorocznymi dodatkowymi atrakcjami, jak pokazy, 
konferencje, seminaria pokazał, że chce walczyć o pozycję lidera 
wśród targów narzędziowych. 

Już dziś zapraszamy na nasze stoisko podczas  
15. edycji targów EUROTOOL, które odbędą się w dniach  
13-15 października 2010, a także na targi: BLACH-TECH-EXPO 
2010 oraz KOMPOZYT EXPO 2010.

Robert Dyrda
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Konferencja dla narzędziowni, zorganizowana 5 listopada  
w Hotelu Qubus w Katowicach przez Siemens, Siemens PLM Software 
oraz Siemens IT Solutions and Services była poświęcona nowym 
narzędziom ułatwiającym integrację działań przedsiębiorstwa.

Podczas trzygodzinnego spotkania zostały przedstawione 
najnowsze rozwiązania gospodarki narzędziowej, ułatwiające 
zarządzanie narzędziami i oprzyrządowaniem oraz nadzór nad 
parametrami pracy obrabiarek CNC. Konferencja była bezpłatna 
i przybyło na nią ponad czterdziestu specjalistów z różnych firm  
z całej Polski.  Roman Korzus, Sales Executive Siemens PLM Software, 
rozpoczął konferencję prezentacją firmy Siemens PLM. Wskazał, że 
Siemens PLM jest wyjątkowo dobrze przygotowana do wprowadzenia 
zintegrowanych systemów zarządzania narzędziownią w powiązaniu  
z działami technologicznymi. W 2008 roku oprogramowanie 
Teamcenter stworzone przez Siemens PLM miało  
56 tys. użytkowników (o 9 tys. więcej niż rok wcześniej) i było 
stosowane na blisko sześciu milionach stanowisk (w jednym roku 
wzrost o 1,6 mln). Według niezależnych badań oprogramowanie 
Siemens PLM jest uważane przez użytkowników za najbardziej 
przyszłościowe. Właśnie ta wysoka ocena klientów przyczyniła się do 
wzrostu sprzedaży, która w 2008 roku sięgnęła 1,4 mld dolarów i po 
raz pierwszy była wyższa od konkurencji. Oprogramowanie Siemens 
PLM ma najwyższy w branży wskaźnik odnawialności kontraktów 
opieki technicznej. – Stu największych klientów jest z nami od 
osiemnastu lat – podkreślił Roman Korzus. 

Przechodząc do głównego tematu spotkania, Sales Executive 
zauważył: – W Teamcenter próbujemy połączyć pracę konstruktora 
z pracą technologa i działami obróbki, łącznie ze sterowaniem 
maszynami i zebraniem parametrów ich pracy. W Polsce liczba 
sterowań, czyli komputerów zawiadujących pracą maszyny liczy się 
w dziesiątkach tysięcy. Najbardziej skomplikowane maszyny mają 
po kilka sterowanych osi obrotu, czyli jedna maszyna wykonuje 
jednocześnie kilka operacji skrawania w wielu stopniach swobody. 
W przypadku takich złożonych maszyn ważna jest kontrola stanu 
narzędzi, aby kosztowną obrabiarkę jak najlepiej wykorzystać. Siemens 
oferuje pomoc w gospodarce narzędziowej, a dzięki oprogramowaniu 

kierownictwo zakładu może skuteczniej planować wykorzystanie 
parku maszynowego, wiedząc gdzie są poszczególne narzędzia  
i jaki jest ich aktualny status.

Sterowniki Sinumerik

Następnie głos zabrał Tomasz Makselon z Siemens,  
z działu I DT MCMT-Service, który przedstawił najnowsze sterowania 
CNC SINUMERIK z rodziny solution line. Podkreślił, że Teamcenter to 
nie tylko ułatwienie w komunikacji technologa z działem konstrukcji, 
ale i pomoc w zarządzaniu zmianą, w tym wsparcie pracy narzędziow-
ni. Tomasz Makselon zaprezentował sterowanie CNC SINUMERIK  
840D sl przeznaczone do średniej i wysokiej klasy maszyn wyposa-
żonych do 31 osi/wrzecion, któe może kontrolować takie procesy jak 
toczenie, frezowanie, wycinanie, zarządzanie manipulatorami oraz 
inne funkcje związane z ruchem. Prostsze urządzenie, SINUMERIK 
802D sl, nadzoruje pracę obrabiarek o maksymalnie 5 osiach plus  
1 oś PLC. Oba sterowania mają pulpit operatorski (HMI) z dużym ekranem  
o przekątnej od 10,4” do 15”, interfejs w języku polskim oraz otwar-
tą architekturę HMI, która umożliwia optymalne dopasowanie do 
funcji maszyny. Uczestnicy konferencji mieli okazję praktycznie za-
poznać się z funkcjonalnością nowych sterowań CNC SINUMERIK  
solution line. Dodatkowe informacje techniczne zawarte są na stronie  
www.siemens.pl/mc. Tomasz Makelson na koniec podkreślił, że Sie-
mens dział I DT MC, jako jedyny w branży ma rozbudowany serwis  
i magazyn części zamiennych, który znajduje się w Bielsku-Białej.

Zintegrowane zarządzanie zasobami

W trzeciej części Corsin Buerer, Manager Component Manufactur-
ing Solutions, Siemens PLM Software opowiedział o zarządzaniu za-
sobami w zintegrowanym środowisku projektowo-technologicznym 
Teamcenter Resource Management. Wskazał, że Siemens PLM, mający 
13,5 procent światowego rynku, ułatwia bezproblemowe przejście  
z obszaru projektowego w rzeczywisty świat maszyn, czyli umożliwia 

W kierunku zintegrowanych rozwiązań  
dla Narzędziowni.

Autor: Robert Przybylski
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płynne przeniesienie projektu i technologii ze świata wirtualnego, za-
pisanego cyfrowo, do kontrolera sterowanej cyfrowo obrabiarki. 
Program podpowiada np. które maszyny i narzędzia są wolne lub 
ile ich jest w danym momencie do dyspozycji. Teamcenter pozwala 
jednocześnie ocenić efektywność wyboru – czy maszyna nie zniszczy 
się przedwcześnie (przez np. zbyt dużą szybkość obróbki), czy nie 
jest zbyt droga w stosunku do ceny obrabianej części lub czy zapewni 
wystarczającą dokładność. 
Teamcenter umożliwia zaplanowanie procesu przygotowania 
narzędzi i oprzyrządowania. Zbliżenie technologii wytwarzania 
(CAM) do sterowania (mBOM) podnosi jakość obrabianych powi-
erzchni. Dotychczas przejścia narzędzia były niesynchronizowane, 
a obrobiona powierzchnia była wynikiem ekstrapolacji punktów. 
W najnowszych rozwiązaniach Siemens PLM przejścia narzędzia 
są synchronizowane, co skutkuje wyższą jakością powierzchni, 
której punkty charakterystyczne zgadzają się z tymi założonymi 
w CAD. Corsin Buerer dodał, że program NX CAM współpracuje  
z różnymi sterowaniami, nie tylko Siemensa. Program przesyła także 
dane ze sterowania obrabiarką do CAM, dzięki temu technolodzy 
znają graniczne punkty sterowania i mogą symulować obróbkę de-
talu wraz z kinematyką obrabiarki CNC symulowaną z poziomu kodu 
maszynowego (fizycznego programu sterującego parametrami pracy 
obrabiarki). 

Symulacja kinematyki obróbki jest znaczącym atutem, dając  
w ręce technologa możliwość przeprowadzenia symulacji całej kin-
ematyki procesu na poziomie kodu danej maszyny, co pozwala 
uniknąć błędów i kolizji. Ta wymiana informacji dzieje się w cza-
sie rzeczywistym, co umożliwia dobór parametrów pracy obrabi-
arki w zależności od stanu narzędzi przy obróbce. Corsin Buerer 
szacuje, że dzięki programowi Teamcenter warsztat zredukuje 
czas ustawienia maszyny o 50-70 procent. Co ważne – podkreślił 
prelegent – w fabrykach jest wiele interakcji, a dużo problemów 
bierze się z pracy poszczególnych działów na różnych bazach 
danych. Stąd wziął się pomysł połączenia danych o produkcie  
(z CAD) z procesem technologii wykonania (CAM i programy z cen-
trów sterowanych cyfrowo) z zasobami (narzędzia, uchwyty) ofer-
owanymi przez całą fabrykę. 

Dzięki temu wszyscy z fabryce używają tego samego centralnego 
zasobu informacji, który jest dostępny przez całą dobę. Zapewnia 
to optymalizację wykorzystania oprzyrządowania poprzez 
harmonogramowanie wykorzystania zasobów oraz natychmiastową 
lokalizację narzędzi i przyrządów wraz z natychmiastową 
inwentaryzacją zasobów – uwzględniając także wiele magazynków  
i maszyn. Wykorzystując symulację i kontrolę wykorzystania narzędzi, 
pewna europejska firma maszynowa zredukowała roczne wydatki na 
narzędzia o 20 tys. euro na maszynę.

Współpraca programistów z narzędziownią

O współpracy programistów CNC z narzędziownią  
(Tool Management – TDI) mówił Mark Brehme z Siemens 
AG. Program TDI ma budowę modułową. Podstawowy 
moduł nazywa się „Overview” i jest aktualną bazą danych  
o stanie i lokalizacji narzędzi ze wszystkich magazynów, także  
z podręcznych, podajników i tymczasowych. Program pozwala 
na filtrowanie danych z podaniem specyficznych warunków.  
Automatycznie uruchamia sygnalizację osiągnięcia limitu czasu 
pracy przez dane narzędzie skrawające. Moduł „Planowanie” 
pozwala zaplanować pracę jednej maszyny lub całego zakładu. 
Program przygotowuje m.in. raporty różnicowe dla narzędziowni, 

wskazujące ile i jakich frezów należy przygotować dla 
planowanych procesów produkcji. Program pomaga przewidzieć 
wyprzedzająco wykorzystanie narzędzi skrawających. Kolejny 
moduł dostarcza informacji o wymaganych narzędziach dla danej 
obróbki oraz dobiera odpowiednie maszyny. Dane dostarczane są 
bezpośrednio z działu technologicznego, dzięki czemu unika się 
pomyłek. Moduł nazwany „Cell/Plant” łączy wszystkie maszyny  
w fabryce z centralnym serwerem, przez co fabryka jest 
zarządzana jak pojedyncza jednostka. Ten moduł został 
z powodzeniem wykorzystany m.in. przez austriacką 
fabrykę silników BMW, która ma cztery linie każda po  
200-250 maszyn CNC. Moduł nazwany „Maszyna” umożliwia 
zautomatyzowanie procesu administrowania narzędziami. Moduł 



N
F NUMER 4 (41)  2009FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

24

„Toolplan Generation” służy przygotowaniu różnorodnych raportów. 
MCIS-DNS wspomaga zarządzanie kodem numerycznym i obniża 
koszty przygotowania kodów sterujących obrabiarkami. Zgodnie 
z zasadą najlepszych praktyk, rozwiązanie ułatwia wykorzystanie 
powtórne kodów sterujących, które sprawdziły się oraz pozwala 
na porównanie różnic pomiędzy różnymi kodami sterującymi - na 
poziomie programistycznym, czyli linii kodu sterującego parametrami 
obróbki. Dodatkowo pozwala na redukcję kosztów przygotowania 
oprogramowania i archiwizacji danych. 

Etykiety RFID w narzędziowni

Dużym zainteresowaniem gości cieszył się wykład Tomasza 
Bandury z Siemens IT Solutions and Services o zarządzaniu 
narzędziownią przy pomocy etykiet radiowych RFID. Etykiety 
RFID (Radio Frequency Identification), zapewniają szybką  
i niezawodną identyfikację elementu, która odbywa się podczas 
umieszczenia etykiety w polu elektromagnetycznym. W odróżnieniu 
od kodów paskowych nie wymagają kontaktu wizualnego. 
Wyposażone w pamięć EEPROM umożliwiają przechowywanie 
dodatkowych informacji bezpośrednio na znakowanym elemencie  
( na przykład parametry czy dane jakościowe). Rozwiązanie 
zaproponowane przez firmę Siemens wykorzystywane jest na świecie 
do znakowania kilkuset tysięcy elementów, urządzeń czy narzędzi. 
Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania RFID oraz jego 
permanentne udoskonalanie i rozwój, sprawiają, że zaprezentowane 
rozwiązanie stanowi interesującą propozycję dla klientów  
i partnerów biznesowych Siemensa. Więcej informacji na stronach 
Siemens PLM Software www.siemens.com/plm

Siemens Product Lifecycle Management Software (PL)  Sp. z o.o.
ul. Marynarska 19 A (Optimus Tower Center) 

02-674 Warszawa 
Tel. + 48 22 339 36 80; Fax + 48 22 339 36 99

e-mail: info.pl.plm@siemens.com
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Narzędziownie, które chcą utrzymać się w biznesie 
produkcji form, matryc oraz tłoczników rozwijając swoje 
usługi potrzebują coraz większych maszyn gwarantujących 
jednocześnie wysoką dokładność obróbki. Widoczny  
w tej chwili trend pokazuje szczególne zainteresowanie 
maszynami z dużą przestrzenią roboczą. Duża przestrzeń 
obróbcza jest wymagana nie tylko do produkcji dużych 
elementów, zapotrzebowanie na nią spowodowane 
jest również chęcią produkcji większej i lości elementów 
w jednym kroku produkcyjnym. 

TBI Technology posiada w swojej ofercie ma wiele 
różnych rozwiązań z zakresu obróbki, potrafimy 
jednoznacznie potwierdzić, że zainteresowanie odbiorców 
maszyn zmieniło swój kierunek w ciągu ostatnich lat i skłania 
się coraz częściej właśnie w stronę rozwiązań dla obróbki 
detali większego gabarytu. Niejednokrotnie spotykamy się 
z opinią naszych klientów, którzy twierdzą, że inwestycja 
w maszyny, które pozwolą im produkować coraz większe 
detale jest w tej chwili jedyną szansą by zapewnić sobie byt 
na rynku oraz możliwości dalszego rozwoju. By sprostać 
wymaganiom naszych klientów rozwinęliśmy naszą ofertę 
o linię maszyn VCP, portalowych centrów wiertarsko-
frezarskich dedykowanych miedzy innymi do obróbki 
matryc narzędzi, obejmujących kilka modeli zapewniających 
pokrycie przestrzeni roboczej XYZ od 1000/600/500 po 
3000/1600/1000.

Najważniejszą cechą maszyn sprzedawanych w tej 
chwili w Polsce jest ich stosunek ceny do możliwości, jakie 
posiadają. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem 
do obróbki wielkogabarytowych detali stają się maszyny  
o konstrukcji bramowej, a powyżej pewnej wielkości są one 
już jedynym, dostępnym w tej chwili, rozwiązaniem. Bardzo 
ważnymi cechami centrów bramowych jest ich wysoka 
sztywność, kompaktowa konstrukcja, która pozwala 
zaoszczędzić cenne miejsce na hali produkcyjnej oraz 
możliwość załadunku detali o wysokiej masie. 

Typowym rozwiązaniem maszyn bramowych 
są maszyny z jezdnym stołem, który porusza się w osi  
X oraz suwakiem poruszającym się w osiach Y oraz Z. 
Takie maszyny posiadają jednocześnie cechy znane  
z maszyn ze stołem krzyżowym, czyli dosyć szybkie posuwy,  
a dodatkowo maksymalną stabilność i sztywność konstrukcji, 
co zapewnia precyzję obróbki na bardzo wysokim poziomie. 

Budując ofertę w tym segmencie maszyn oraz chcąc 
zapewnić konkurencyjną cenę zwróciliśmy się w stronę 
producentów budujących maszyny częściowo lub w całości 
na Tajwanie, gdyż budowane tam maszyny odznaczają się 
wysoką precyzją i niezawodnością. Bardzo dużo europejskich 
producentów dostarcza pod swoją karoserią produkty 
częściowo lub w całości wyprodukowane na Tajwanie, mimo 
iż nie wszyscy oficjalnie się do tego przyznają. Szczególnie 
widać to w nowych liniach maszyn. Jest to wyraźny znak, że 
dziś niezawodna jakość może pochodzić z Tajwanu.

Maszyną cieszącą się największym zainteresowaniem  
w linii VCP jest maszyna VCP1100. Jest to maszyna 
bazująca na wysokiej jakości żeliwnym odlewie, który jest 
sezonowany w celu usunięcia naprężeń, co w dzisiejszych 
czasach jest bardzo wyjątkową cechą. Maszyna z stołem  
o powierzchni 1200x720mm udostępnia przestrzeń roboczą 
XYZ 1100/720/500. 

rys 1. Centrum portalowe VCP 1100

Wszystkie osie wyposażone zostały w rolkowe prowadnice 
liniowe zapewniające posuwy robocze na poziomie 20m/
min w każdej osi i posuwy szybkie sięgające 48m/min. 

rys 2. Model łoża centrum VCP1100 

Centra frezarskie o budowie portalowej jako 
narzędzie obróbki form.
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By zapewnić dokładność maszyny na najwyższym poziomie 
została ona wyposażona w olejowy system chłodzenia śrub 
pociągowych oraz liniały pomiarowe we wszystkich osiach.

Bezpośrednie przeniesienie napędu wrzeciona jest 
kolejną z wielu zalet maszyny, rozwiązanie Direct-Drive 
jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań, które 
eliminuje mankamenty napędu pasowego a jednocześnie 
jest zabezpieczeniem przed wysokimi kosztami naprawy  
w przypadku kolizji. W zależności od przeznaczenia obrabiarki 
może zostać ona wyposażona również w wysokoobrotowe 
elektro-wrzeciono HSK-A63 lub przekładnię zwiększającą 
znacząco uzyskiwane momenty skrawające. Maszyna 
dostępna jest z jednym z trzech typów sterowania 
Heidenhain, Siemens lub Fanuc. Wyposażenie maszyny 
zapewnia jej wprowadzenie do produkcji natychmiast po 
uruchomieniu. Standardowo maszyna posiada pełną kabinę  
z dachem, centralny system smarowania, system kompensacji 
temperaturowej wrzeciona poprzez chłodziarkę olejową, 
wcześniej wspomniany system chłodzenia śrub pociągowych, 
magazyn na 30 narzędzi, transportery wiórów i wiele innych 
udogodnień, które u innych producentów są dostarczane 
opcjonalnie, oczywiście za dopłatą. Taki sposób produkcji 
maszyn, kiedy większość możliwego wyposażenia jest 
montowana już w procesie jej produkcji, bardzo pozytywnie 
wpływa na ich cenę. Dodatkowo możliwość dostarczenia 
obrabiarki opartej o różne systemy sterowania sprawia, że 
maszyna wpasowuje się praktycznie do każdego warsztatu 
niezależnie od polityki pracy i systemu jego działania. 

Tomasz Rydygiel
tomasz.rydygiel@tbitech.pl

 rys 3. Widok przestrzeni roboczej centrum VCP 1100

TBI Technology Sp. z o.o.
Ul. S. Batorego 7
47-400 Racibórz
tel. 032 777 43 61
e.mail: biuro@tbitech.pl 
www.tbitech.pl

 
- DOSTAWA I SERWIS OBRABIAREK CNC
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Tegoroczne targi Poltools 2009 to trzecia edycja targów 
narzędziowych w Bydgoszczy. Idea kontynuowania tego typu targów 
w Bydgoszczy budzi we mnie mieszane uczucia, ale widać minimalną 
poprawę. Na pewno nowa lokalizacja w Centrum Targowym  
w Myślęcinku jest lepsza niż poprzednia kryta bieżnia Zawiszy czy hala 
Łuczniczki. Takiego parkingu jak ma bydgoskie Centrum Targowe zawsze 
brakowało przy krakowskim Eurotoolu.  Początek października był, 
niestety, chłodny i wietrzny, dlatego pomimo wielu nagrzewnic, namioty 
nie sprawdziły się. Natomiast jeżeli wspominana na targach przez prawie 
każdego mojego rozmówcę obietnica prezydenta Bydgoszczy, że miasto 
postawi w przyszłym roku halę faktycznie się spełni, miasto zyska nowy 
impuls do rozwoju, jak kilkanaście lat temu Kielce. Wówczas na pewno 
zaowocuje to większą liczbą wystawców. Za kilka lat może tu być nie 
około 45, ale i 500 stoisk.

Tereny Targowe w Myślęcinku mają dużą powierzchnię

Jeżeli ze strony bydgoskich władz nie będą to czcze obietnice, pan 
Roman Pikuła, Prezes Targów Pomorskich ma szansę kierowania coraz 
większym przedsiębiorstwem. Podobało mi się jego stwierdzenie, że 
targi Poltools to nie tylko prezentacja firm na stoiskach, ale referaty, 
spotkania, sympozja dla fachowców i cykle prezentacji edukacyjnych 
dla uczniów i studentów. 

Mim zapraszający na jedno ze stoisk

W Bydgoszczy pamięta się o młodych ludziach. To ósme co do 
wielkości miasto w Polsce ma obecnie ponad 42 tysiące studentów na 
uniwersytecie i w szkołach wyższych (cytat za Prezydentem Bydgoszczy, 

p. Konstantym Dombrowiczem).
Dobrym znakiem dla targów jest, że w organizację włączył się 

i Związek Narzędziowców Regionu Bydgoszcz, i Bydgoski Klaster 
Przemysłowy, i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Mimo 
kryzysu, a może właśnie dzięki temu, udało się zjednoczyć siły i wymyślić 
targi w mniej siermiężnym otoczeniu niż poprzednio. Organizator targów 
powinien pamiętać, że targi tak dla wystawców, jak i odwiedzających je 
gości, to oderwanie od codziennej monotonii pracy i powinno to być 
biznesowe święto, istna fiesta ludzi, którzy cieszą się ze spotkania.

Kto miał stoisko dalej od nagrzewnic – siedział w płaszczu

Kto zatem, prócz uczniów i studentów mających tą metodą wolne od 
zajęć, cieszył się ze spotkania w Bydgoszczy? Wystawiały się narzędziownie 
i firmy obróbkowe z Bydgoszczy i regionu (33 na 43 stoiska). Przyjechał 
też Wadim-Plast z Michałowic, FCPK z Bytowa, AI LAB z Krakowa, 
EVATRONIX z Bielska-Białej, że wymienię te bardziej znane. Nie było 
części liczących się firm narzędziowych, brakowało firm sprzedających 
obrabiarki. Jest jeszcze jedna przyczyna tych nieobecności, prócz kryzysu. 
Rok ma 52 tygodnie, a z uwagi na wakacje i zimę zostaje do dyspozycji 
połowa czyli ok. 26 tygodni. Wrzesień to targi Toolex w Sosnowcu  
i Metal i Control-Tech w Kielcach, a w październiku Eurotool w Krakowie.

Fragment „pocztu sztandarowego” tu flagi POLTOOLS i Bydgoszczy

Na uczestnictwo w tylu imprezach mogą pozwolić sobie tylko 
większe przedsiębiorstwa z rozbudowanym działem marketingu. 
Stąd udział ponad 40 firm, które zdecydowały się wystawiać  
w Bydgoszczy należy postrzegać w kategoriach sukcesu. Wyzwaniem dla  
CT Bydgoszcz będzie przekształcenie lokalnych targów Pooltools w imprezę 
prawdziwie zasługującą na nazwę Międzynarodowych Targów Form  
i Narzędzi.

Robert Dyrda

Bydgoszcz POLTOOLS 2009
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Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejny  
raport dotyczący frezarek dedykowanych do obróbki 
grafitu. Poprzednio raport taki umieściliśmy na łamach 
numeru 3/2008, czyli ponad rok temu. Obecnie w narzę-
dziowniach coraz częściej stosuje się grafit jako materiał 
używany na elektrody do drążenia. Również do nas trafia 
liczna ilość pytań które maszyny najlepiej wybrać, w jaki 
sposób grafit obrabiać, w związku z tym wiedza zawar-
ta w poniższym raporcie z pewnością będzie pomocna.  
W aktualnym raporcie znajdą Państwo aktualne dane 
maszyn, dzięki którym pył grafitowy nie będzie już spę-
dzał snu z powiek narzędziowcom. Raport przedstawia 
szczegółowe dane i charakterystykę tychże maszyn. 
Znajdą w nim Państwo najpopularniejsze na polskim ryn-
ku urządzenia tego typu.

Życzę samych udanych zakupów!

Dawid Hulisz

Raport - frezarki do obróbki grafitu
PRODUCENT Abplanalp Consulting
PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE Abplanalp Consulting

TYP MASZYNY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MODEL MASZYNY VF-1 OPS 550 
SpeedHawk

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prosto-
kąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm)

2790x2360 3230 x 2430

Waga maszyny (kg) 3220 7 200
Przesuw w osi x (mm) 508 550
Przesuw w osi y (mm) 406 400
Przesuw w osi z (mm) 508 400
Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 660x356 650 x 500
Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy nieruchomy
Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole 
roboczym (kg)

1361 500

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole 
roboczym (długość x szerokość x wyskość  w mm)

660x400x400 600 x 450 x 400

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity
Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) napęd pasowy elektrowrzeciono
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 7500 40 000 (42 000)
Posuw roboczy (m/min) 16,5 30
Szybki posuw (m/min) 25,4 30
Maksymalna moc wrzeciona (KW) 14,9 9 (15)
Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 102 -
Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40 HSK E32 (E40)
Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone
Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 102-610 50 - 450
Moc silnika głównego (KW) 15 -
Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 (24+1) 32/56 (32/100)
Czas wymiany narzędzi ( sek.) 4,2 (2,8) -
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) - -
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 89 -
Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 5,4 -
Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) 5 max. 16
Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) 5 max. 16
Sterowanie (typ) Haas Andronic 2060
Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał 
optyczny)

enkoder
encoder + liniał 

optyczny
Maksymalny pobór mocy (kVA) 25 30
Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg 
normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm)

- 0.004

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,0051 0.004
Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,0025 0.002
Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak
Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja -
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho" (tak/nie) tak tak
Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie tak
Zmieniacz palet (tak/nie) opcja opcja
Magazyn palet (tak/nie) opcja opcja
Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak tak
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie/nie) tak tak
Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 90 30
ADRES ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
OSOBA DO KONTAKTU Jan Zych
TELEFON/FAX (22) 379 44 00
WWW/E-MAIL www.abplanalp.pl/edm@abplanalp.pl
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PRODUCENT GF AgieCharmilles (Szwajcaria) COMU

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE Agie Charmilles Sp. z o.o. AI Lab

TYP MASZYNY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MODEL MASZYNY 800 300 GraphiteMaster FBF 1350-A FBF 740-A
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w rzucie ma-
szyny na podłogę) (mm x mm)

2700x4000 1200x2300 3110 x 2500 x 2740 2240 x 2100 x 2760

Waga maszyny (kg) 8200 2900 4300 3400
Przesuw w osi x (mm) 800 380 1300 750
Przesuw w osi y (mm) 600 390 500 400
Przesuw w osi z (mm) 500 255 750 620
Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 900x600 410x325 1500 x 400 1270 x 320
Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy
Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 1000 68 700 400
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (długość 
x szerokość x wyskość  w mm)

900x600x500 380x390x375 1270 x 320 x 600 1270 x 320 x 600

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) korpus z polimerobetonu korpus z polimerobetonu jednolity jednolity
Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min)
24'000, 30'000, 

36'000,42'000,54'000
30'000 8000 8000

Posuw roboczy (m/min) 40 20 0-12 0-12
Szybki posuw (m/min) 40 30 12 12
Maksymalna moc wrzeciona (KW) 32 (przy S6/40%ED) 12 (przy S6/40%ED) 7,5 7,5
Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 6,5-46 8,8 30 30

Końcówka stożka wrzeciona (typ)
HSK-E32, HSK-E40, 

HSK-E50
HSK-E40 BT40 BT40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone, aktywne chłodzenie 2,4 Kw wymuszone wymuszone
Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 100/600 120/375 100/670 10/720
Moc silnika głównego (KW) 36 7 7,5 7,5
Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 18/27 16 16
Czas wymiany narzędzi ( sek.) 10 10 5,7 5,7
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) 6 1,8 7 7
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) zależnie od wrzeciona 12-30 13 100 75
Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 3 1,8 7 7
Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) wszystkie wszystkie x/y/z x/y/z
Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) maks. 4 maks. 4 x/y/z x/y/z
Sterowanie (typ) Heidenhain Itnc 530 Heidenhain Itnc 530 Fanuc 0i-MC Fanuc 0i-MC
Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniały optyczne liniały optyczne enkoder enkoder
Maksymalny pobór mocy (kVA) 26 Kw 12 Kw 16 15
Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 
34441) (X/Y/Z w mm)

6 µm 6 µm 0,005/0,005/0,005 0,005/0,005/0,005

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 6 µm 6 µm 0,005/0,005/0,005 0,005/0,005/0,005
Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 3 µm 3 µm 0,003/0,003/0,003 0,003/0,003/0,003
Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak nie nie
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak tak
Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho" (tak/nie) tak tak tak tak
Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak tak
Transporter wiórów (tak/nie) opcja opcja - -
Zmieniacz palet (tak/nie) opcja opcja nie nie
Magazyn palet (tak/nie) opcja opcja nie nie
Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) tak tak nie nie
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie/nie) tak/wszystkie tak/wszystkie tak tak
Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 8-12 tyg. 8-12 tyg. 35 35
ADRES Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn k. W-wy AI Lab, ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków
OSOBA DO KONTAKTU Grzegoż Bosak, Dyrektor sprzedaży Kazimierz Stec
TELEFON/FAX (022) 326 50 50, (022) 326 50 99 +48 122929560
WWW/E-MAIL www.gfac.com/pl, info.pl@pl.gfac.com www.ailab.pl

Raport - frezarki do obróbki grafitu
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PRODUCENT MORI SEIKI Sure First CNC
PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE APX TECHNOLOGIE Jazon Sp. z o.o.

TYP MASZYNY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MODEL MASZYNY NVD6000 DCG NVD4000 DCG QM-2236 QM-765
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (prostokąt opisany w 
rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm)

3 220 x 4 188 2166 x 2685 4560x3400 2800x2400

Waga maszyny (kg) 10 160 6 740 25000 7500
Przesuw w osi x (mm) 900 600 2200 700
Przesuw w osi y (mm) 600 400 1300 600
Przesuw w osi z (mm) 450 400 600 500
Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1000 x 600 700 x 450 2200x1200 850x600
Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy w osi Y ruchomy w osi Y
Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 800 350 2500 800
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (dłu-
gość x szerokość x wyskość  w mm)

1000 x 600 700x450 - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity jednolity
Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowirzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 20 000 / 30 000
12 000 / 20 000 / 

30 000
24000 24000

Posuw roboczy (m/min) 20 20 10 10
Szybki posuw (m/min) 20 20 36 36
Maksymalna moc wrzeciona (KW) 18,5/15 18,5 / 13 15 15
Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 80,8 80,8 32 32
Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT, Din, CAT, HSK BT, Din, CAT, HSK HSK-A63 HSK-A63
Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone
Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 200-650 100 - 500 150-750 235-735
Moc silnika głównego (KW) 18,5 18,5 19 19
Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 24 24
Czas wymiany narzędzi ( sek.) 1,2 1 2,5 2,5
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) 8 8 7 7
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 80 / 125 80 / 125
Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 8 8
Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X,Y,Z,A,B X,Y,Z,A,B x,y,z,c,a x,y,z,c,a
Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X,Y,Z,A,B X,Y,Z,A,B x,y,z,c,a x,y,z,c,a
Sterowanie (typ) Fanuc Fanuc Fanuc/Mitsubishi/Heidenhain

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał liniał
enkoder/liniał 

optyczny
enkoder/liniał 

optyczny
Maksymalny pobór mocy (kVA) 31,4 26,8 40 40
Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach (wg normy VDI/DGO 
34441) (X/Y/Z w mm)

0,002 0,002 0,002 0,002

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,002 0,002 0,002 0,002
Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 0,002 0,002 0,003 0,003
Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak tak
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak tak
Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja opcja
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho" (tak/nie) tak tak tak tak
Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak - -
Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak tak
Magazyn palet (tak/nie) tak tak nie nie
Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) nie nie tak tak
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie/nie) nie nie tak tak
Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) kontakt kontakt 90 90

ADRES APX Technologie Sp. Z o.o. u. Centralna 27, 
05-816 Opacz

Jazon Sp. zo.o.

OSOBA DO KONTAKTU - Zdzisław Stefanowicz
TELEFON/FAX Tel. +48 22 759 62 00, Fax +48 22 759 63 44 085 743 64 31
WWW/E-MAIL www.apx.pl; apx@apx.pl www.jazon.com.pl; obrabiarki@jazon.com.pl

Raport - frezarki do obróbki grafitu
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PRODUCENT MAKINO AZK Czechy
PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE MAKINO Strojimport a.s , Wrocław

TYP MASZYNY MASZYNA 
DUŻA

MASZYNA 
MAŁA

MASZYNA 
MAŁA

MODEL MASZYNY V77 graphite V22 graphite HWT D-442 CNC
Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 
(prostokąt opisany w rzucie maszyny na podłogę) (mm x mm)

3700x3000 1500x2000 951 x 1250

Waga maszyny (kg) 16 000 4 200 530
Przesuw w osi x (mm) 1 200 320 400
Przesuw w osi y (mm) 700 400 400
Przesuw w osi z (mm) 640 340 200
Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1400x700 450x350 500 x 500
Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy w osi Y ruchomy w osi Y nieruchomy
Maksymalny ciężar detalu, który można połozyc na stole roboczym (kg) 800 100 20
Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym 
(długość x szerokość x wyskość  w mm)

1050x720x450 450x475x200 400 x 400 x 200

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity -
Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono -
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obroty/min) 20.000 (30. 000) 40.000 5000 -25000
Posuw roboczy (m/min) 3(5)
Szybki posuw (m/min) 20 20 -
Maksymalna moc wrzeciona (KW) 18,5/15 8,4 (stały) -
Moment obrotowy wrzeciona (Nm) 95,5 max - -
Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK-A63 HSK-E32 -
Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone -
Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min./max w mm) 260-900 150-450
Moc silnika głównego (KW) 1kW
Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 (30,80) 15 (30,60) 8
Czas wymiany narzędzi ( sek.) 5 4
Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie(kg) - - -
Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 120 26 10
Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 8 0,5 -
Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) X, Y, Z
Osie jednocześnie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja) X/Y/Z (4 i 5 oś opcja)
Sterowanie (typ) PRO5 (Funac310i) PRO5 (Funac310i) COMETS
Element pomiarowy przemieszczania 
(enkoder/liniał optyczny)

liniały 0,05 µm liniały 0,05 µm liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) 52 18 2300
Dokładnośc pozycjonowania przestrzennego w osiach 
(wg normy VDI/DGO 34441) (X/Y/Z w mm)

1,5 µm 1,5 µm -

Dokładnośc pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) - - -
Powtarzalnośc pozycjonowania (mm) 1,0 µm 1,0 µm <0,02
Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak
Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak
Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard standard -
Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho" (tak/nie) tak tak tak
Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak nie
Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak nie
Magazyn palet (tak/nie) tak tak nie
Serwis na polski rynku (tak/nie) tak tak tak
Skład części zamiennych na rynku polskim (tak/nie) Słowacja Słowacja nie
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie/nie) tak tak -
Standardowy czas dostawy od zamówienia (dni) 150 120 -

ADRES Ul. Osmańczyka 12/112, 
01-494 Warszwa

Strojimport a.s , Wrocław

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa poland@strojimport.com
TELEFON/FAX 664 740 741/ 022 521 29 83 071 78 87 620 / 071 78 87 621

WWW/E-MAIL www.makino.sk;  kustrzepa@makino.sk www.strojimport.com / 
poland@strojimport.com

Raport - frezarki do obróbki grafitu
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Drodzy czytelnicy, obecny rok zbliża się do końca i już śmiało możemy powiedzieć, że był to trudny okres dla wielu przedsiębiorców. Światowy 
kryzys zmusił nas wszystkich do większej dyscypliny finansowej, a planowanie wydatków zajmuje nam sporo więcej czasu niż w latach ubiegłych. 
Co tu dużo mówić, zaciskamy pasa. Zgodnie więc z panującym trendem, firmy szukają tańszych dostawców i tną wydatki. Również firma System 
3R dostosowywuje się do rynku i wprowadza tańsze produkty. Mówimy tutaj o systemie LOCX. Czy tańsze oznacza gorsze? W przypadku LOCX-a,  
ta różnica jest nieznaczna, mianowicie uzyskana dokładność 3 mikronów jest dla większości zadowalająca i nie stanowi przeszkody. 

Locx do połączenia obrabiarek systemem referencyjnym oferuje uchwyt na drążarkę, bazę na frezarkę i elementy uzupełniające tzn. palety, 
drążki i chwyty do grafitu. Jest to bardzo dobra propozycja dla zakładów, których nie stać w obecnym okresie na duże inwestycje, ale pragnących 
usprawnić sobie pracę. Dodatkowym aspektem przemawiającym za, jest kompatybilność z systemem MacroStandard, co skutecznie pozwoli  
w przyszłości na rozszerzenie systemu. Te wszystkie zalety plus bardzo dobry stosunek ceny do jakości sprawiają, że system Locx jest bardzo 
atrakcyjną propozycją.

Następnym zagadnieniem jest wyposażenie elektrodrążarki drutowej. W tym przypadku Locx oferuje dwa rozwiązania, tzn. dla detali małych. 
Jest to zestaw Locx WireEDM 2D Set listwa referencyjna, głowica poziomująca i imadło. Maksymalna waga detalu dla tego zestawu wynosi 4kg,  
a maksymalne wymiary obrabianego elementu to 150x120x22mm. Dodatkowym atutem jest możliwość zakupu zestawu z kamieniami do ustawiania 
detalu poza stołem obrabiarki tzw. presetingu. 

Duże detale możemy natomiast zamocować na obrabiarce za pomocą Locx WireEDM Ruler. Jest to zestaw listew i suportów pozwalających 
zamocować detale o większych gabarytach. Listwę mocuje się po jednej stronie stołu, natomiast z drugiej strony stołu mocujemy suporty lub również 
listwę. Sam detal mocujemy między tymi elementami lub bezpośrednio na listwie.

Jestem przekonany, że warto zainteresować się systemem Locx, jest to propozycja godna uwagi dla wszystkich, którzy chcą usprawnić swoją 
narzędziownię, nie wydając na to dużych środków. Co do ekonomicznego sensu takiej inwestycji, to zachęcam do zapoznania się z moimi poprzednimi 
artykułami, w których wyjaśniam, dlaczego warto inwestować w system referencyjny. Jeszcze raz zachęcam do lektury i kontaktu ze mną. 
Postaram się Państwu odpowiedzieć na nurtujące pytania. 

Korzystając również z okazji, chciałbym wszystkim naszym czytelnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i życzyć wielu 
sukcesów w nadchodzącym nowym roku 2010.

Pozdrawiam
Adam Weber 

System 3R – LOCX



•	 Przestrzennego skanowania detali  
•	 (gabaryty min. 10mm, max. 30 000mm) skanerem ATOS IIe  firmy 

GOM mbH
•	 Porównania detalu zmierzonego z modelem 
•	 CAD – kolorystyczna mapa odchyłek
•	 Zwymiarowania detalu wg rysunku 2D
•	 Pomiaru deformacji statycznej systemem fotogrametrycznym 

TRITOP
•	 Kontroli wymiarowej pierwszej sztuki
•	 Wirtualnych złożeń współpracujących elementów – detekcja kolizji
•	 Export wyników skanowania w popularnych formatach  

(*.STL, *.IGS, *.VDA, *.ASCII) oraz wykonanie profesjonalnych 
raportów pomiarowych dla działów Kontroli Jakości

•	 Przygotowania plików do CAD na podstawie skanowania – 
inżynieria odwrotna

•	 Pisania programów do obrabiarek numerycznych CNC
•	 Drukowania 3D i frezowania modeli fizycznych na podstawie 

skaningu lub projektu klienta
•	 Skanowania rzeźb i obiektów artystycznych - możliwość nałożenia 

rzeczywistych kolorów na siatkę zmierzoną

Działalność usługową prowadzimy w swoim laboratorium pomiarowym 
w Poznaniu lub, jeśli to konieczne, na miejscu u klienta. 

 Wiecej ciekawych informacji znajdą Państwo na stronie producenta 
optycznych systemów pomiarowych firmy GOM oraz na naszej 
firmowej stronie.
 

Firma ITA, jako jedyny w Polsce dystrybutor optycznych 
systemów pomiarowych niemieckiej firmy GOM mbH, 
świadczy usługi w zakresie:

Osoba kontaktowa w sprawie usług skanowania 3D:
Tomasz Danyluk
Tel. 500-130-320

e-mail: td@ita-polska.com.pl
ITA - K.Pollak, M.Wieczorowski Sp.J. 

ul. Świerzawska 1/57 
60-321 Poznań

tel./fax: ++48 (0) 61 843 10 60
www.ita-polska.com.pl/skanowanie-3d

www.gom.com



Już od 10 lat dla Was!

www.forumnarzedziowe.pl/archiwum
Forum Narzędziowe OBERON
OBERON® Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. (52) 35 424 35, Fax (52) 35 424 01

www.forumnarzedziowe.pl; oberon@oberon.pl
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ITA  Sp.J.
ul. Świerzawska 1/57, 60-321 Poznań, 
tel. 061 861 11 72, tel./fax 061 861 11 71

info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl, 

Seria urządzeń KALiMAT
Ustanawianie nowych standardów jakości.

Część 2.
Firma Kelch&Links po raz pierwszy pokazała publiczności swoje nowe 

urządzenia podczas targów EMO 2008.
„Gdy fundamenty są dobre, można na ich bazie zbudować dobre 
urządzenie” – twierdzi Dyrektor Generalny firmy Kelch&Links, Pan Thomas 
Esswein.
Urządzenia KALiMAT potwierdzają te słowa. Korpus jest zbudowany  
w oparciu o stabilne temperaturowo i tłumiące drgania żeliwo szare. Całości 
dopełnia rozbudowane, oparte na modułach oprogramowanie i niezawodna 
elektronika.
W drugiej części artykuł przedstawimy Państwu urządzenia serii  
KALiMAT A/L do pomiaru bardzo długich narzędzi, specjalne urządzenia 
KALiMAT A/S dedykowanie do firm specjalizujących się w produkcji  
i ostrzeniu narzędzi skrawających.

KALiMAT A/S – urządzenie dedykowane dla producentów 
narzędzi skrawających

Produkcja i ostrzenie narzędzi stawia przed firmami specjalizującymi 
się w tej dziedzinie nowe wyzwania. Maksymalna dokładność, wąskie pola 
tolerancji. Zebranie cech wymiarowych narzędzi trwa niejednokrotnie dłużej 
niż sam proces ostrzenia. Obecnie mamy przyjemność przedstawić Państwu 
rozwiązanie tych problemów, w postaci urządzenia KALiMAT A/S, który 
doskonale wpisuje się w żądania optymalizacji łańcucha produkcyjnego.
Urządzenie KALiMAT A/S jest w stanie pomierzyć wymiary narzędzi, 
które są niemierzalne w technologii pomiaru za pomocą światła odbitego. 
Możliwe jest to dopiero, gdy zastosujemy osobne urządzenie obrazujące 
ze światłem padającym. Maksymalne powiększenie 50 razy powoduje, 
że oprogramowanie jest w stanie wychwycić nawet najmniejsze wady, 
szczególnie powstałe w procesie ostrzenia na krawędziach skrawających. 
Cechy wymiarowe takie, jak: kąty przyłożenia, natarcia, kąt linii śrubowej 
można pomierzyć i zapisać bez żadnego problemu. Czyni to proces ostrzenia 
narzędzi szybkim i powtarzalnym. 
Urządzenie KALiMAT A/S jest urządzeniem specjalizowanym, jednak nie 
pozbawionym cech budowy jak i funkcji pomiarowych oprogramowania 
charakterystycznych dla innych ustawiaczy serii KALiMAT. Można przy 
jego pomocy mierzyć średnice, wysokości, kąty, promienie standardowych 
narzędzi, używanych procesie produkcyjnym (frezy, wiertła, rozwiertaki, 
narzędzia składane, zespoły tarczy szlifierskich).

Urządzenie KALiMAT A/S

Pomiar urządzeniem KALiMAT A/S

KALiMAT A/L – pomiar smukłych narzędzi

Pomiar narzędzi o dużym wysięgu (60-150xD), takich jak przeciągacze, 
wiertła, rozwiertaki, głowice wytaczarskie wymaga specjalnego podejścia 
do pojęcia dokładności i powtarzalności pomiaru. Najmniejsze zakłócenie 
procesu pomiarowego może spowodować niedokładność a czasem 
nawet błąd pomiaru. Konstrukcja urządzenia KALiMAT A/L jest unikatowa  
i optymalizowana pod kątem stabilności temperaturowej, jak i odporności 
na drgania przenoszonego z obrabiarek CNC. Konik urządzenia jest 
odseparowany od konstrukcji bazowej części pomiarowej, aby zwiększyć 
stabilność i dokładności pomiaru.

Urządzenie KALiMAT A/L
Firma KELCH nie tylko jest innowatorem, który ustanawia nowe 

standardy w produkcji urządzeń ustawczych. Przede wszystkim oddaje  
w ręce swoich użytkowników-klientów inteligentne instrumenty pomiarowe, 
które pomagają eliminować błędy i słabe punkty procesów pomiarowych,  
zanim przyczynia się do powstawaniu braków w procesie produkcyjnym. 
Nie można również zapominać o skracaniu czasów przygotowawczo 
zakończeniowych, poprzez kilkukrotne skrócenie czasu pomiarów narzędzi.
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Wykonajcie pomiar bezpośrednio na szlifierce narzędziowej. 
Nowe optyczne urządzenie mierzące HCC

Światowa premiera na targach EMO w Mediolanie nowego, 
optycznego urządzenia mierzącego HCC (Heli Contour Check) firmy 
WALTER MASCHINENBAU Sp. z o. o. Całkowity, automatyczny po-
miar narzędzi profilowych w zakresie średnic od 3 do 115 mm bez-
pośrednio na szlifierkach HELITRONIC wyposażonych w bezpośredni 
system pomiaru na osiach i sterowaniem FANUC. Zaoszczędza to 
czas i pozwala na pomiar w jednym zamocowaniu, bez zmiennych 
termicznych wpływów i dlatego przedstawia dokładny powtarzający 
wynik pomiaru < 1,5 µm. Kilka szlifierek może być przygotowanych 
do przymocowania pojedynczego urządzenia HCC, w ten sposób 
prowadzi do zwiększonej elastyczności w produkcji.

Urządzenie mierzące HCC jest łatwo montowalne w mniej niż 
minutę na głowicy szlifierskiej. Zamocowanie jest tak zaprojek-
towane, by automatyczne wycentrować bez potrzeby straty cza-
su na kalibrowanie. Po łącznym automatycznym czyszczeniu na-
rzędzia oraz szkieł ochronnych wydajnej kamery prześwietlającej  
(High Speed Gigabit Camera) pomiar profilu narzędzia jest auto-
matycznie uruchamiany. Program skanowania jest automatycz-
nie wygenerowany z IDN z Pakietu 7 z WALTER – Window – Mode. 
Kompensacja, generowana jest poprawka DXF i przekazana bezpo-
średnio do programu z pomocą Form Tool Compensation (FTC) od 
WALTER.

Nowy podajnik z 6-cio osiowym robotem FANUC zwiększa ela-
styczność sprawdzonych na całym świecie szlifierek narzędzio-
wych HELITRONIC POWER.

Wraz ze światową premierą nowego podajnika, która miała 
miejsce na EMO, WALTER MASCHINENBAU GmbH rozszerza zakres 
możliwości podajników stosowanych w szlifierkach narzędziowych 
HELITRONIC POWER .

Wyposażony w robot FANUC typu LR Mate 200iC/5L podajnik, 

zapewnia wiekszą elastyczność w porównaniu z innymi rodzajami 
podajników narzędzi, płytek oraz innych przedmiotów obrabianych 
mocowanych w różnego rodzaju uchwytach .Dla tych specjalnych 
zastosowań, podajnik jest naturalnym wyborem ze względu na 
elastyczność i funkcjonalność robota. Zapewnia szybki czas łado-
wania przedmiotów obrabianych o długości do 280 mm i wadze 
do 1,5 kg. System złożony z trzech palet umożliwia przechowywa-
nie do 1500 przedmiotów obrabianych w zależności od średnicy.  
Zwiększona pojemność jest dostępna na życzenie.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku 

życzy 
WALTER - MACHINES

WALTER - nowości !



Za nami 14. edycja targów EUROTOOL. Były one dla Nas doskonałą okazją do spot-
kania się z szerokim gronem wiernych klientów oraz do zapoznania z naszą ofertą 
tych, którzy w przeszłości do tego grona nie należeli. Bardzo miłym zaskoczeniem 
była liczba odwiedzających, którzy przez wszystkie dni targowe potwierdzali, 
iż targi EUROTOOL to jedne z najważniejszych w naszym kraju. 
Jacek Szostak, Firma Rafela Radzisław Krzysztof Franczak
 
Kraków ściąga specjalistów, konstruktorów, jednym słowem ludzi branży, 
z którymi wymienić można cenne informacje, poznać ich nowe potrze-
by i również problemy. Właśnie takich zwiedzających ta edycja targo-
wa mi dostarczyła, co przełożyło się również na znaczący wzrost 
zamówień i zasadność kontynuowania prac wdrożeniowych no-
wych produktów. 
Remigiusz Koprowski, Właściciel FATPOL TOOLS, Strzelno
 
Targi EUROTOOL (…) ocenialiśmy i oceniamy pozytywnie, 
widząc w tej imprezie profesjonalnie zorganizowane 
forum dla profesjonalistów. Ostatnia w tym roku zna-
cząca impreza targowa w branży obrabiarkowej spro-
wadziła dużą rzeszę gości, których liczba na stoisku 
Zakładów Mechanicznych nie odbiegała w zasadzie 
od średniej z lat poprzednich. Wizyty na naszym
stoisku i przeprowadzone rozmowy oraz 
późniejsze kontakty nawiązujące do spotkań 
targowych utwierdzają nas w pozytywnej 
ocenie Targów EUROTOOL - Kraków 2009. 
Lucyna Jarosz, Kierownik Biura Obsługi 
Klienta, Zakłady Mechaniczne 
„Tarnów” S.A.

Targi EUROTOOL zrobiły nam du-
żą niespodziankę. Ilość zwie-
dzających szczególnie pierw-
szego dnia była bardzo duża, 
pojawiło sie wielu nowych 
Klientów, jak i bardzo 
dużo konkretnych zapy-
tań o konkretne obra-
biarki. 
Piotr Honc, Pre-
zes Mexim s.c.
 

®

15. Targi Obrabiarek, Narzędzi 
i Urządzeń do Obróbki Materiałów
Kraków, 13-15.10.2010 - www.eurotool.krakow.pl
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Patronat medialny WspółpracaPatronat merytoryczny



OBERON® Robert Dyrda , ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel.: 52 35 424 00, fax: 52 35 424 01, e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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Propozycja ze strony Oerlikon Balzers jest bardzo konkretna: stosowanie powłok BALINIT® prowadzi wprost do obniżenia kosztów produkcji!

Przykład zastosowania: Wykrawanie
Element produkowany: Zatrzask
Materiał:   2,5 mm; 500 N/mm2

Narzędzie:   Stal 1.3343
    Prasa postępowa

Korzyści dla użytkownika:
• 5 krotny wzrost żywotności wykrojnika
• 10 krotny wzrost ilości możliwych ostrzeń. Stosując powlekanie, stemple obniżane są tylko o 0,3 mm przy ostrzeniu
•  Koszty powlekania całego wykrojnika wyniosły 460 zł

Użytkownik tego narzędzia oszczędza kwotę 300’000 zł na 1 mln wyprodukowanych części. Oznacza to, że każdy zatrzask jest tańszy o 30 gr! 
W związku z tym, Twoja marża może być o 30 gr większa w przeliczeniu na jedną sztukę!

Powlekamy:

•  Narzędzia skrawające
•  Stemple, matryce, wykrojniki
•  Formy wtryskowe do plastiku
•  Formy do ciśnieniowego odlewania metali
•  Części maszyn

Oerlikon Balzers proponuje uszlachetnienie powierzchni narzędzia. 
Jeśli wydasz na usługę powlekania 100 zł, spowoduje oszczędności, co najmniej 300 zł. 
Drogi, Przyszły Kliencie, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zadzwoń, napisz e-mail. 
Zapraszamy!

POKRYWASZ? ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4, 
59-101 Polkowice
T: 76 746 48 00
F: 76 746 48 01
www.oerlikon.com/balzers/pl

POKRYWASZ? ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!
Krótka instrukcja obniżenia kosztów produkcji.

Stempel i 
matryca

Bez powłoki BALINIT® B 
(TiCN)

Ostrzenie
100’000 szt 
obniżenie 
o 1,5 mm

250’000 szt
obniżenie 
o 0,3 mm

Żywotność 1,6 mln elementów 8 mln elementów
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Tokarki - raport
Jak pisałem przy okazji zeszłoroczne-

go raportu, – tokarki budzą u mnie dużo 
różnych skojarzeń. Ale żeby nie powta-
rzać się – zapraszam do przeczytania wstę-
pu do raportu o tokarkach z numeru 37 
(patrz archiwum na www.forumnarzedzio-
we.pl). Mimo że piszemy raport o tokarkach  
w Forum Narzędziowym, to trzeba szczerze 
powiedzieć – są coraz mniej popularne w na-
rzędziowniach. Słupy, kolumny, tuleje, wypy-
chacze i czy inne „części obrotowe” są robione 
przez dostawców normaliów, i mało która na-
rzędziownia ma tokarkę w swoim parku ma-
szyn do ich produkcji. Nasz raport ma przybli-
żyć temat tokarek, pokazać rynek dostawców, 
różnorodność maszyn, aby również ci, którzy 
mają dość chimerycznych klientów zlecających 
pojedyncze detale do produkcji, kupili automat 
tokarski i ruszyli z produkcją seryjną. Tylko, że 
produkcja seryjna stała się pomału domeną 
Dalekiego Wschodu. Zaczęli 4000 lat temu od 
seryjnej produkcji ziarenek ryżu, ale wygląda 
na to, że za kilka – kilkanaście lat usuną nas  
z rynku, a przecież sami daliśmy im broń do ręki 
poprze budowanie zakładów, szkolenie ludzi. 
Liczyło się wówczas tylko jedno: są niewiary-
godnie tani! Nakręcanie zysków przez gry eko-
nomiczne jest dobre, jak widać, tylko na krótka 
metę. Efekty końcowe możemy obserwować na 
bieżąco. Co dało lokowanie produkcji w Chinach 
czy produkcja kredytów w Stanach? W końcu 
przychodzi kryzys i bańka pęka. Jedyną dla nas 
pociechą może być to, że ludzie mieszkający  
w Azji nie będą chcieli ciągle pracować za mi-
seczkę ryżu dziennie i z czasem tam też wzro-
sną koszty.

Ale odbiegam od tematu. Na następnych stro-
nach macie Państwo przygotowane przez nas 
rubryki raportu o tokarkach. 
Zapraszam do przeglądania i w razie zapytań 
proszę zwracać się z zapytaniami do wymienio-
nych tam producentów czy sprzedawców obra-
biarek. Najlepiej powołując się na naszą tabelę.

PRODUCENT FEMCO
PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE APX TECHNOLOGIE
PARAMETRY MASZYNA 

DUŻA
MASZYNA 
ŚREDNIA

MASZYNA 
MAŁA

TYP MASZYNY HL-45 HL-35 HL-25
Ciężr maszyny (kg) 7500 6000 3250
Wymiary zewnetrzne maszyny (mm) 5035x2131x2040 3370x1942x1960 2150x1378x1700
Rodzaj sterowania FUNAC 0i FUNAC 0i FUNAC 0i
Maksymalny przelot (mm) 635 500 450
Maksymalna srednica toczenia (mm) 600 360 250
Maksymalna długośc toczenia (mm) 1440 675 600
Pochylenia łoża (stopnie)
Wysokość oso wrzeciona (mm)
Wielkośc uchwyty (mm) 12'' 10'' 8''
System zaciskania uchwytu Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
Przelot wrzeciona (mm) 110 87 61
Moc wrzeciona (kW) 18,5/22 15/18,5 11/15
Maksymalne obroty wrzeciona (standard/opcja) 2500 4000 4800
Szybki posuw osi X (m/min) 20 20 20
Szybki posuw osi Z (m/min) 24 24 24
System głowicy narzędziowej (rewolwer/magazyn) 8,12,23 8,12,23 8,12,23
Ilość narzedzi w (głowicy/magazynie) Tak Tak Tak
Transporter wiórów (tak/nie/opcja) - - -
Pojemnośc zbiornika chłodziwa (L) - -
Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie 
(z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciw-
wrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

- - -

Ilość wzrecion (standard/opcja) 1 1 1,2
Ilość głowic (standard/opcja) 1 1 1
Ilość osi sterowanych (wymienić jakie) X,Z,C X,Z,C X,Z,W,C
Maksymalna ilość narzędzi stałych 
(standard/opcja)

23 23 23

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych 
(standard/opcja)

11 11 11

Maksymalna moc narzędzi obrotowych (kW) 7 7 7
Maksymalne obroty narzędzi obrotowych 
(obr./min)

3000 3000 3000

Maksymalna dokładność osi C 
(sek. kątowe)

- - -

Pomiar na maszynie (tak/nie/opcja) - - -
Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-
tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)

- - -

TYP MASZYNY - - -
Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - -
Wariant wrzeciona głównego 
(pion/pozim)

- - -

Rodzaj głowicy frezarskiej - - -
Rodzaj uchwytu narzędziowego - - -
Cena katalogowa wersji podstawowej (Euro) - - -
Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne 
(tak, jakie?/nie)

- - -

Standardowy czas dostawy (dni) - - -
ADRES APX Technologie Sp. Zo.o. u. Centralna 27, 05-816 Opacz
OSOBA DO KONTAKTU
TELEFON/FAX Tel. + 48 22 759 63 44
WWW/E-MAIL www.apx.pl; apx@apx.pl



F
N

NUMER 4 (41)  2009 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

43

PRODUCENT Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. 

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE Grupa HACO

PARAMETRY
MASZYNA 

DUŻA

MASZYNA 

ŚREDNIA

MASZYNA 

MAŁA

MASZYNA 

MAŁA

MASZYNA 

DUŻA

TYP MASZYNY
TUR MN 1150/1350/1550 

(łoże klasyczne)

TUR MN 800/930/1100

(łoże klasyczne)

TUR MN 560/630/710 

(łoże klasyczne)
FCT 700 Łoże skośne FCT 1000 Łoże skośne

Ciężr maszyny (kg) 16 500 - 30 600 7 300 - 12 200 3 600 - 6 250 9 600-14 300 25 500-35 500

Wymiary zewnetrzne maszyny (mm)
H=2550,B=3000, 

L=5200-15200

H=2100,B=2800, 

L=4400-8400

H=1800,B=2300, 

L=3000-6200

H=2000,B=2800, 

L=4400-8400

H=7700,B=3000, 

L=7700-10700

Rodzaj sterowania Siemens Sinumeric 840 Solution Line "Shop Turn" - - -

Maksymalny przelot (mm) 1150/1350/1550 810/940/1110 560/630/710 700 1000

Maksymalna srednica toczenia (mm) 700/900/1100 520/630/790 300/370/450 490 1000

Maksymalna długośc toczenia (mm)
2000-4000-6000-

8000-10000-12000

2000-3000-4000-

5000-6000

1000-2000-3000-

4000

1100-1600-2100-3100 1500-2500-3500-4500

Pochylenia łoża (stopnie) 0 0 0 70 60/70

Wysokość oso wrzeciona (mm) - - - - -

Wielkośc uchwyty (mm) Ø500-Ø1500 Ø315-Ø800 Ø250-Ø630 Ø250-Ø500 Ø400-Ø800

System zaciskania uchwytu
D-11 DIN 55029 A2-

15/20/28 DIN 55026

D-11 DIN 55029 A2-

15/20/28 DIN 55026
D-8/D-11 DIN 55029 A2-8/A2-11 DIN 55026 A2-15 DIN 55026

Przelot wrzeciona (mm)
Standard Ø140 

Opcja Ø220-Ø450

Standard Ø140 

Opcja Ø220-Ø450

Standard Ø105 

Opcja Ø140

Standard Ø105 

Opcja Ø140

Standard Ø140 

Opcja Ø220

Moc wrzeciona (kW) 56kW 33kW 18,5kW 33kW 56kW

Maksymalne obroty wrzeciona (standard/opcja)
900-wrzeciono Ø140; 

300 - wrzeciono Ø450

1800-wrzeciono Ø140; 

300-wrzeciono Ø450

2500-wrzecionoØ150; 

1800-wrzecionoØ140

2500-wrzecionoØ105 

1800-wrzecionoØ140

1600-wrzecionoØ1400; 

1200-wrzecionoØ220

Szybki posuw osi X (m/min) 10 6 8 20 16

Szybki posuw osi Z (m/min) 8 6 8 20 22

System głowicy narzędziowej (rewolwer/magazyn)
rewolwer 8 poz. Lub 

karuzela 4 poz

rewolwer 8 poz. Lub 

karuzela 4 poz

rewolwer 8 poz. Lub 

karuzela 4 poz

rewolwer 12 poz. rewolwer 9 lub 12 poz.

Ilość narzedzi w (głowicy/magazynie) 1/4/8 1/4/8 1/4/8 12 12-wrz

Transporter wiórów (tak/nie/opcja) standard  opcja opcja standard  standard  

Pojemnośc zbiornika chłodziwa (L) zależna od długości i toczenia

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie (z narzędziami, z na-

rzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)
- - - - -

Ilość wzrecion (standard/opcja) 1 1 1 1 1

Ilość głowic (standard/opcja) Standard - 1; Opcja - 2 1 1

Ilość osi sterowanych (wymienić jakie) Standard - X,Z; Opcja - C, C1, Y

Maksymalna ilość narzędzi stałych (standard/opcja) Standard - 1; Opcja -4,8 Standard - 1; Opcja - 4,8,4+4,8+4 Standard 12 Standard 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych (standard/opcja) Opcja 8 Opcja 8 Opcja 8 Opcja 6 Opcja 6

Maksymalna moc narzędzi obrotowych (kW)

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych (obr./min) 2000 2500 4500 2500 2000

Maksymalna dokładność osi C (sek. kątowe) 0,05 s 0,02s 0,02s 0,05s 0,05s

Pomiar na maszynie (tak/nie/opcja) Opcja Opcja Opcja opcja  opcja   

Frezarko-tokarki 

(frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)
- - - - -

TYP MASZYNY - - - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie 8 8 8 6 6

Wariant wrzeciona głównego (pion/pozim) poziom poziom poziom poziom poziom

Rodzaj głowicy frezarskiej

Rodzaj uchwytu narzędziowego VDI50/60 VDI50 VDI40 VDI50/40 VDI60/50

Cena katalogowa wersji podstawowej (Euro) Zależna od modelu

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, jakie?/nie) Wyposażenie dodatkowe, części zamienne

Standardowy czas dostawy (dni) Zależna od modelu

ADRES ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

OSOBA DO KONTAKTU Maciej Jeziorny

TELEFON/FAX Tel. 071 360 94 12; Fax 071 360 91 21

WWW/E-MAIL www.fathaco.com; handel@fathaco.com

  

Tokarki - raport
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PRODUCENT "INDEX-Werke GmbH & Co. KG  Hahn&Tessky TRAUB Drehmaschinen GmbH & Co. KG"
PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE GALIKA Sp. z o. o. Warszawa
PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA
TYP MASZYNY INDEX G400 INDEX G200 INDEX ABC INDEX C100
Ciężr maszyny (kg) 21000 5500 2500 5500

Wymiary zewnetrzne maszyny (mm) 5,4 x 2,35 x 2,5 3,6 x 1,9 1,3 2,5 x 1,75 x 1,75 2,5 x 1,53 x 1,77 

Rodzaj sterowania
INDEX C 200-4D (Sinu-

merik 840D sl)

INDEX C 200-4D (Sinu-

merik 840D sl)

INDEX C 200-4D  / 

Fanuc 31i

INDEX C 200-4D  / 

Fanuc 31i

Maksymalny przelot (mm) 102 65 65 42

Maksymalna srednica toczenia (mm) 700 420 180 140

Maksymalna długośc toczenia (mm) 2000 400 180 200

Pochylenia łoża (stopnie) 70 70 70 90

Wysokość osi wrzeciona (mm) - - - -

Wielkośc uchwytu (mm) 400 165 140 110

System zaciskania uchwytu Szczękowy Kleszczowy/szczękowy Kleszczowy/szczękowy -

Przelot wrzeciona (mm) 102 65 65 42

Moc wrzeciona (kW) 68 20 20 25

Maksymalne obroty wrzeciona (standard/opcja) 3000 6000 5500 7000

Szybki posuw osi X (m/min) 20 22,5 24 30

Szybki posuw osi Z (m/min) 40 45 24 60

System głowicy narzędziowej (rewolwer/magazyn) rewolwery rewolwery rewolwery

Ilość narzedzi w (głowicy/magazynie) max 32 max 28 max 19 max 30

Transporter wiórów (tak/nie/opcja) tak tak opcja

Pojemnośc zbiornika chłodziwa (L) max 2000 max 600 max 400

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra tokarskie 

(z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, przeciwwrzecionem, 

jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

- - - -

TYP MASZYNY TRAUB TNX65 TRAUB TNA 500 TRAUB TNL 18 -

Ilość wzrecion (standard/opcja) 2 2 2 -

Ilość głowic (standard/opcja) 4 1 2 -

Ilość osi sterowanych (wymienić jakie)
19 X1-4, Z1-4, Y1-4, B1, 

C1-2, S1-4

7 X1-2, Z1-2, C1, S1-2 12 X1-2, Y1-2, Z1-3, C1-2, 

S1-3

-

Maksymalna ilość narzędzi stałych (standard/opcja) 40 20 52 -

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych 

(standard/opcja)
40 12 33 -

Maksymalna moc narzędzi obrotowych (kW) 5,5 6,6 2,5 -

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych (obr./min) 6000 6000 10000 -

Maksymalna dokładność osi C (sek. kątowe) 0,01 0,01 0,001 -

Pomiar na maszynie (tak/nie/opcja) opcja tak opcja -

Frezarko-tokarki 

(frezarko-tokarki z osią Y, frezarko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)
- - - -

TYP MASZYNY INDEX G400 INDEX R200 INDEX G200 -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie 2 x 32 120 6 -

Wariant wrzeciona głównego (

pion/pozim)
poziom poziom poziom -

Rodzaj głowicy frezarskiej
Elektrowrzeciono 6000 

obr./min.

Elektrowrzeciono 18000 

obr./min.

Wrzeciono mechaniczne 

2000 obr./min.

-

Rodzaj uchwytu narzędziowego HSK-A63 HSK-A40 HSK-B50 -

Cena katalogowa wersji podstawowej (Euro) - - - -

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne 

(tak, jakie?/nie)
nie nie nie -

Standardowy czas dostawy (dni) - - - -

ADRES 00-592 Warszawa, ul. Spacerowa 12/4
OSOBA DO KONTAKTU Marek Kuźmiński, Jan Mączyński
TELEFON/FAX +48 22 848 24 46 / +48 22 849 87 57
WWW/E-MAIL www.galika.pl / galika-wars@galika.pl

Tokarki - raport
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PRODUCENT MAGNUM MACHINERY COLCHESTER - HARRISON
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE JAZON Sp. z o.o. Marcosta
PARAMETRY MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA MASZYNA DUŻA MASZYNA ŚREDNIA MASZYNA MAŁA
TYP MASZYNY MT 20 MT 15 MT 10 T10 / T10M T8 / T8M/T8MS T4/ T6M/ T6MS
Ciężr maszyny (kg) 4800/5800 4500 3500 4550 4450 2800

Wymiary zewnetrzne maszyny (mm) 3400x2700x2400 2900x2300x1900 2350x1900x1800 2910 / 1670/ 1975 2700/ 1570/ 1955 2405 / 1312 / 1700

Rodzaj sterowania FANUC OiTC FANUC OiTC FANUC OiTC Fanuc 21i Fanuc 21i / 18i Fanuc 21i / 18i

Maksymalny przelot (mm)  600 510 410

Maksymalna srednica toczenia (mm) 640 580 400 360 260 230

Maksymalna długośc toczenia (mm) 670/1150 500 600 540 490 420

Pochylenia łoża (stopnie) 60 60 60 60 deg 60 deg 60 deg

Wysokość oso wrzeciona (mm) 977 960 900

Wielkośc uchwyty (mm) 250 250 200 265 / 305 254 / 210 210 / 170

System zaciskania uchwytu hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Przelot wrzeciona (mm) 87 75 52 90,5 (82,5 pręt) 77,5  (66 pręt) 61  (54 pręt)

Moc wrzeciona (kW) 15 15 11 26 22 11

Maksymalne obroty wrzeciona (standard/opcja) 3200 3000 4500 4000 /  3000 3500 / 5000 4000 / 6000

Szybki posuw osi X (m/min) 15 15 15 25 25 20

Szybki posuw osi Z (m/min) 15 15 15 30 30 25

System głowicy narzędziowej 

(rewolwer/magazyn)

rewolwer rewolwer rewolwer rewolw rewolw. rewolw.

Ilość narzedzi w (głowicy/magazynie) 12 8  12opcja 8  12opcja 12 12 12

Transporter wiórów (tak/nie/opcja) tak tak tak opcja opcja opcja

Pojemnośc zbiornika chłodziwa (L) 150 150 100

Tokarki uniwersalne CNC 2-osiowe/centra 

tokarskie 

(z narzędziami, z narzędziami obrotowymi, prze-

ciwwrzecionem, jedno-, dwu-, trzygłowicowe)

- - - - -

Ilość wzrecion (standard/opcja) 1  2opcja 1  2opcja 1  2opcja 1 1 / 2 (T8MS) 1 / 2  (T6MS)

Ilość głowic (standard/opcja) 1 1 1 1 1 1

Ilość osi sterowanych 

(wymienić jakie)

X,Y,Z1,Z2, C1, C2 X,Y,Z1,Z2, C1, C2 X,Y,Z1,Z2, C1, C2 T10-2 / T10M – 3 T8-2 / T8M-3 / 

T8MS -5 

T4-2 / T6M-3 / 

T6MS-5

Maksymalna ilość narzędzi stałych 

(standard/opcja)

4 6opcja 4 6opcja 4 6opcja T10M     12 12 12

Maksymalna ilość narzędzi obrotowych 

(standard/opcja)

4 6opcja 4 6opcja 4 6opcja 12     (T10M) T8M – 6 / T8MS – 12 12   (T6M / T6MS)

Maksymalna moc narzędzi obrotowych (kW) 5,5   (T10M) 3,75 3,75

Maksymalne obroty narzędzi obrotowych (obr./

min)
- - -

4000 4000 5000

Maksymalna dokładność osi C (sek. kątowe) 0,001 deg 0,001 deg 0,001 deg

Pomiar na maszynie (tak/nie/opcja) tak opcja tak opcja tak opcja opcja opcja opcja

Frezarko-tokarki (frezarko-tokarki z osią Y, frezar-

ko-tokarki z osią Y i przeciwwrzecionem)
- - - - - -

TYP MASZYNY - - - - - -

Maksymalna ilość narzędzi w magazynie - - - - - -

Wariant wrzeciona głównego (pion/pozim) - - - - - -

Rodzaj głowicy frezarskiej - - - - - -

Rodzaj uchwytu narzędziowego - - - - - -

Cena katalogowa wersji podstawowej (Euro) na życzenie na życzenie na życzenie

Zaopatrujemy w materiały eksploatacyjne (tak, 

jakie?/nie)
- - -

tak  (narzedzia /

oprawki)
- -

Standardowy czas dostawy (dni) - - - 55-70 55-70 55-70

ADRES JAZON Sp. z o.o. Marcosta MTC Sp z o.o., ul. Czerniakowska 71 lok 307, 00-718 Warszawa
OSOBA DO KONTAKTU Witold Izdebski
TELEFON/FAX Tel. 085 719 42 45 tel kom 668 272178; tel / fax 22 4520661
WWW/E-MAIL www.jazon.com.pl; obrabiarki@jazon.com.pl mtc@marcosta.pl

Tokarki - raport



STALE W 100 % JAKOŚCIOWE!

Lohmann

Industeel

• POSIADAMY CERTYFIKAT 
   ISO 9001:2008

• ORYGINALNE ATESTY
nie przepisujemy ręcznie

• STALE ZNANYCH 
  PRODUCENTÓW:

ThyssenKrupp

OBERON ®Robert Dyrda
ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław

Tel. 52 35 424 00; Fax 52 35 424 01
www.oberon.pl; oberon@oberon.pl



Mówili, że grafit  
jest kruchy...

POCO® im wierzyć!
Zamów POCO®

,

jedyny taki grafit!

OBERON®

 
Robert Dyrda

ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. (052) 35 424 00 fax: (052) 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

DUŻY SKŁAD, ELEKTRODY NA ZAMÓWIENIE



STAL
NARZĘDZIOWA JAKOŚCIOWA

OBERON® Robert Dyrda
88 - 100 Inowrocław, ul. Cicha 15

tel. (052) 35 424 00, fax: (052) 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Importowana i krajowa

zmiękczona  
lub  

ulepszona cieplnie

na korpusy, formy,  
tłoczniki, wykrojniki

Serwis cięcia
(do średnicy 800 mm )

Stal cięta na zimno 
(nie palimy blach!)

Wykonujemy obróbkę 
skrawaniem

Dział handlowy  
codziennie wysyła towar 

naszym transportem 
albo spedycją

ISO
9001:2008

AC 014 
QMS


